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W SKRÓCIE

Koronawirus w liczbach
Wszystko wskazuje na to, że koronawirus zostanie z nami na dłużej. Regular-
nie zwiększa się w naszym kraju liczba dobowych zakażeń COVID – 19. Nadal 
obowiązuje podział na kolorowe strefy: zielone, żółte i czerwone. W powia-
tach, w których notuje się największą liczbę zakażeń (żółtych i czerwonych) 
obowiązują dodatkowe obostrzenia dotyczące m.in.: obowiązku noszenia ma-
seczek, a także wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, 
wesel, transportu oraz organizacji targów i kongresów. 

Jak podaje ministerstwo zdrowia w środę, 30 września br., w naszym kraju było 
19 306 osób zarażonych COVID – 19, a zmarło z tego powodu 2 513 osób.

Z informacji nowodworskiego sanepidu wynika, że w naszym powiecie 
(godz.14.00, 29.09.br.) jest 113 osób z potwierdzonym laboratoryjnie wyni-
kiem dodatnim na COVID – 19. Hospitalizowanych z powodu zarażenia ko-
ronawirusem są 2 osoby, a ozdrowiało 70 osób. W kwarantannie domowej 
przebywa 313 osób, pod nadzorem epidemiologicznym jest 90 osób, a w izo-
lacji domowej jest 36 osób. Odnotowano 5 zgonów z powodu COVID – 19.

(red.)
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Ścieżka rowerowa  
– to dopiero początek
Zakończono pierwszy etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej, który wykonany 
został przez nasielski Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Powstała 
ona na odcinku od ulicy POW w Nasielsku w kierunku stacji PKP Nasielsk do uli-
cy Ogrodowej w Siennicy. Prace mogły ruszyć dopiero po przekazaniu terenu 
po dawnej wąskotorówce będącego własnością Skarbu Państwa na rzecz gminy 
Nasielsk.  W ramach pierwszego etapu prac, który trwał do 25 września, wyko-
nano karczowanie zakrzaczeń, wykaszanie traw, profilowanie ścieżki i wałowanie 
nawierzchni. Przy skrzyżowaniach z głównymi ciągami komunikacyjnymi zain-
stalowano także słupki, które mają zapobiegać wjeżdżaniu na nią samochodów.

W najbliższym czasie mają zapaść decyzje o kontynuacji podobnego zakresu 
prac od ulicy POW w kierunku do ronda w Pniewie.

 – Obecna forma ścieżki rowerowej, to rozwiązanie tymczasowe. W paździer-
niku br. zlecone zostanie wykonanie projektu ścieżki rowerowej – mówi Ra-
dosław Kasiak z Wydziału Inwestycji w nasielskim UM. – To będzie podstawą 
do wykonania utwardzonej ścieżki i umożliwi starania o zdobycie funduszy ze-
wnętrznych na taką inwestycję – dodaje.

Obecna forma ścieżki już zdobyła uznanie wielu mieszkańców, którzy chętnie 
korzystają z „nowego” szlaku. Spotkamy tu rowerzystów, spacerowiczów oraz 
biegaczy.

Michał B.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

ul. Sportowa 2 
tel. (22) 765-83-21

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szkolenie dla organizacji 
pozarządowych
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udzia-
łu w szkoleniu w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w try-
bie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
przepisów wykonawczych. Szkolenie odbędzie się 26 paździer-
nika 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu o godzinie 16:00.  
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 osoby, które będą chciały 
uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wcześniejsze zapisanie się pod 
nr tel. /23/ 69 33 123 lub drogą e-mail: promocja@nasielsk.pl do dnia 
23.10.2020 r.

Program szkolenia:

1.Procedura otwartego konkursu ofert – ogłoszenie konkursu i elementy 
niezbędne i fakultatywne. 

2.Omówienie elementów druku oferty:

 – jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki 
i mierzenie rezultatów,

 – zasady konstrukcji budżetu zadania,

3.Umowa realizacji zadania publicznego:

 – zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycja-
mi/kategoriami kosztorysu,

 – przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,

 – prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość,  
opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości,

 – rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,

 – procedura zwrotu dotacji,

 – inne wymogi wprowadzone przez umowę,

 – załączniki do umowy.

4.Sprawozdanie z realizacji zadania:

 – elementy sprawozdania,

 – sprawozdanie częściowe i końcowe,

 – rozliczenie części merytorycznej i finansowej,

 – rozliczenie rezultatów

 – załączniki do sprawozdania,

5.Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych 
do trybu art. 19 a – małych grantów.

6.Realizacja i rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii. 

Prowadzący: Artur Gluziński – Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Au-
tor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 
Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny 
projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 
2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rzą-
dowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakre-
sie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 
Stała współpraca z  organami administracji publicznej: m.in. Ministerstwem 
Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, 
Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódz-
kim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, 
śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast  (m.in. Kraków, 
Katowice, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, 
Bielsko-Biała, Stargard, Świnoujście, Warszawa, Poznań, Wrocław, Zielo-
na Góra, Płock, Sopot, Częstochowa, Ruda Śląska, Skarżysko-Kamien-
na, Kłodzko, Żory, Puck, Dąbrowa Górnicza, Tarnów, Chojnów, Suwałki, 
Ostrów Wlkp., Krzyż Wlkp., Cieszyn, Wałcz, Góra Kalwaria) i gmin oraz 
starostwami powiatowymi. Prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy 
samorządu i organizacji pozarządowych, udzielanie dotacji na realizację 
zadań publicznych. Prowadzenie szkoleń w tym zakresie od marca 2004 
roku. Ponad 1000 dni szkoleń.

Wydział Administracji i Nadzoru

POWSZECHNY SPIS ROLNY

Wesprzyj naszą gminę  
i spisz gospodarstwo rolne!
Rolnicy z naszej gminy liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział 
w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne 
nagrody dla naszych przedszkoli i szkół!

Drodzy Rolnicy, 

Wasz udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo ważny dla 
naszej gminy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ilu Was jest, jaka jest Wasza 
sytuacja i jak możemy Was wspierać. Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy 
możliwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez samospis in-
ternetowy. 

Mamy dla Was dodatkową motywację – poprzez liczny udział w Po-
wszechnym Spisie Rolnym możecie zapewnić szkołom i przedszkolom 
Waszych dzieci atrakcyjne nagrody! 

Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym 
konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwycięzcą konkursu zo-
stanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się 
samodzielnie przez Internet.

Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 20 listopada.

Nagrodą dla zwycięskiej gminy będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla 
szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej.

Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój 
obowiązek, a przy okazji Wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy 
do nauki i sportu!

Z POWIATU. Kadry

Były burmistrz 
Nasielska w Leoncinie
Od 16 września br. w Urzędzie 
Gminy Leoncin pracę rozpo-
czął Bernard Dariusz Mucha, 
były burmistrz Nasielska. Jest 
zastępcą wójta Leoncina, Ada-
ma Krawczaka. Pełni również 
obowiązki sekretarza Leonci-
na. Jako doświadczony samo-
rządowiec zamierza wspierać 
rozwój tej wiejskiej gminy po-
łożonej nad Wisłą w obrębie 
Kampinoskiego Parku Naro-
dowego. 

Przypomnijmy, że Bernard Da-
riusz Mucha był najpierw soł-
tysem, radnym, a potem przez 
trzy kadencje burmistrzem na-
szej gminy (w latach 1998 – 
2010). 

W kolejnych latach pracował 
jako: dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, dyrektor 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. 
Przez ostatni rok był kierownikiem Wydziału Komunikacji i Transportu 
w nowodworskim starostwie powiatowym.

(red.)
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Rowerowy „Szlak 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej”
Niezmiernie miło nam poinformować, iż Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. 
zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Tury-
styka i krajoznawstwo” – „Zintegrowany system szlaków turystycznych 
Mazowsza”.

Dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł otrzymał projekt ROWERO-
WY „SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ” złożony przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze”. Zało-
żenia do projektu powstały przy udziale pracowników Wydziału Admi-
nistracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

Celem projektu jest utworzenie czerwonego szlaku rowerowego 
o długości ok. 50 km (będzie to drugi rowerowy oficjalny szlak PTTK  
na terenie naszej Gminy). Przebieg szlaku wyznaczony będzie pośród 
najbardziej urokliwych i malowniczych terenów gminy i nawiązywał bę-
dzie do wydarzeń z sierpnia 1920 roku. Trasa czerwonego szlaku są-
siadować będzie z istotnymi węzłami komunikacyjnymi, np. stacją PKP 
Cieksyn oraz PKP Nasielsk, do której będzie można dojechać, wyko-
rzystując łącznikowo szlak czarny rowerowy stworzony przez PTTK O/
Mazowsze wspólnie z Gminą Nasielsk w 2019 r. 

Trasa zostanie wyposażona w 6 tablic z mapami i 40 tabliczek informa-
cyjnych z tekstami i zdjęciami dotyczącymi atrakcji krajoznawczych 
na szlaku. W ramach projektu zaplanowano utworzenie aplikacji na urzą-
dzenia mobilne oraz towarzyszącej strony internetowej. Będzie wska-
zywać ok. 150 miejsc - ciekawostek z zakresu turystyki, krajoznawstwa 
i historii ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej 1920. 
W ramach aplikacji powstanie funkcjonalność z możliwością zaznacza-
nia waypointów w ww. miejscach, które stanowić będą dowód na zdo-
bycie Odznaki Szlaku 100-lecia Bitwy Warszawskiej PTTK w stopniu 
brązowym, srebrnym lub złotym. Będzie to pierwsza w skali kraju cyfro-
wa odznaka PTTK. Poprzez aplikację możliwe będzie dodawanie przez 
jej użytkowników nowych miejsc atrakcyjnych historycznie lub tury-
stycznie, przy czym zgłoszenia będą weryfikowane przez administratora 
aplikacji. To niezwykle innowacyjne rozwiązanie sprawi, że otwarta archi-

tektura zachęci użytkowników do rozbudowywania aplikacji i poszuki-
wania na własną rękę interesujących miejsc wartych krajoznawczej uwagi.

Pracownicy Wydziału Administracji i Nadzoru będą przygotowywać 
wkład merytoryczny do aplikacji, tablic i ściśle współpracować z PTTK 
O/Mazowsze przy realizacji projektu. 

Warto podkreślić, iż internetowe źródła informacji dla podróżujących 
zostały określone jako niezwykle istotne w raporcie z „Pilotażowego 
badania wielkości i specyfiki ruchu turystycznego w województwie ma-
zowieckim” zleconym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, 
wspólnie z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

Przyszły sezon rowerowy w Gminie Nasielsk zapowiada się bardzo cie-
kawie. Do zobaczenia na trasie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony na 
Facebooku, gdzie będziemy informować o działaniach projektu. 

Warto również dodać, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego docenił 
wnioski złożone przez nasze Stowarzyszenia. Szlak Kolorowych Drzew 
- jedyny na Mazowszu, jedyny w Polsce spacer wśród kolorowych 
drzew to projekt, który będzie realizowało Stowarzyszenie Artystycz-
no - Społeczne Skafander z Cieksyna (przyznana kwota dofinansowania  
38 000,00 zł), zaś Nasielsk Baszta Team wraz ze Stowarzyszeniem 
Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki zajmą się odnowieniem, 
udrożnieniem i uatrakcyjnieniem niebieskiego szlaku turystycznego Po-
miechówek PKP- Cieksyn PKP (przyznana kwota dotacji 35 000,00 zł).

Wydział Administracji i Nadzoru

Z GMINY

Nowe Pieścirogi oznakowane
W ramach inicjatywy lokal-
nej radny Marcin Szarszew-
ski wraz z sołtys Bogumiłą 
Rębecką złożyli w zeszłym 
roku do nasielskiego ma-
gistratu wniosek o 47 ta-
b l iczek z  na z wami u l ic 
w Nowych Pieścirogach.

Jak podają wnioskodaw-
cy, przeprowadzona in-
ter wencja w ykazała,  że  
12 spośród 28 występu-
jących w miejscowości 
skrzyżowań ulic nie posiada 
oznakowania. Przy czym 
cztery ul ice w Nowych 
Pieścirogach (Bursztyno-
wa, Platynowa, Sienkie-
wicz i Widok) nie posiadają 
oznakowania na żadnym ze 
swoich wlotów. Poza sa-
mym oznakowaniem inicjatywa ma ujednolicić system opisu ulic w sołectwie. W chwili obecnej występują co 
najmniej trzy rodzaje tabliczek z podanymi nazwami ulic. Różnią je – wielkość, styl oraz różny stan zużycia.  
Od teraz Pieścirogi mają być uporządkowane pod względem ulic. Tym bardziej, że słyną one z pięknych nazw, 
jak chociażby Bursztynowa, Szafirowa, Agatowa, Szmaragdowa, Rubinowa itd. Problem dodatkowy polegał jed-
nak na tym, że sami mieszkańcy często nie potrafili przejezdnym wskazać, gdzie znajduje się poszukiwana ulica. 

Teraz wszystko będzie jasne. Gmina finansuje 47 tabliczek powieszonych na 30 słupkach przy 28 skrzyżowaniach 
za kwotę 14 760 zł. Wkładem własnym wnioskodawców jest koordynacja, przygotowanie zestawień, komunika-
cja z UM i Wykonawcą oraz pomoc w montażu.

E.G.

Trasa S7 to jedna z najważ-
niejszych dróg w Polsce, 
która łączy północ z połu-
dniem kraju. Korzysta z niej 
także wielu mieszkańców 
gminy Nasielsk dojeżdża-
jąc do Warszawy. Wkrótce 
kierowcy muszą liczyć się 
z utrudnieniami, a to przez 
zbliżający się remont cią-
gu komunikacyjnego na 
odcinku od Modlina do 
Czosnowa. Kontrakt na 
przebudowę tego odcinka 
drogi GDDKiA podpisała 
z firmą Budimex.

Koncepcja przebudowy 
została podzielona na III 
odcinki realizacyjne. Trzeci od-
cinek najmocniej związany jest 
z powiatem nowodworskim. Ma 
on długość prawie 10 km od wę-
zła Modlin do projektowanego 
odrębnym zamówieniem węzła 
Czosnów. W planach jest moder-
nizacja mostu na Wiśle w Zakro-
czymiu w zakresie uzupełnienia 
o chodnik w kierunku Warszawy 
oraz ścieżkę rowerową w kierunku 
Gdańska. Droga ekspresowa S7 bę-
dzie poszerzona i będzie miała po 
3 pasy ruchu w każdym kierunku. 
Modernizacja „siódemki” wiązać 
się będzie z zapewnieniem włączeń 
do ruchu w węzłach i połączeń dla 
ruchu lokalnego między węzła-
mi, budową urządzeń służących 
ochronie środowiska i zdrowia lu-
dzi (np. ekranów akustycznych, 
tuneli dla pieszych, przejść dla 
zwierząt).

Po opublikowaniu projektu prze-
budowy drogi krajowej radni gmin 
i powiatu, ale także lokalne stowa-

rzyszenia zaczęły zgłaszać uwagi 
do proponowanych nowych roz-
wiązań przebudowy węzła „Błonie”.

Jak zauważają przedstawiciele spo-
łeczności lokalnej, co podkreśla-
li m.in. na sierpniowej sesji Rady 
Powiatu Nowodworskiego, pro-
blem stanowi wprowadzenie ru-
chu z dróg wojewódzkich nr 579 
i 575 oraz z drogi krajowej nr 85 
na rondo w rejonie węzła „Błonie”. 
Proponowane rozwiązania w ich 
mniemaniu mogą nie sprawdzić się 
w przypadku znacznego natężenia 
ruchu na wskazanych drogach, co 
zdarza się często. W konsekwencji 
płynność ruchu i przepustowość 
w rejonie węzła może okazać się 
utrudniona.

Pod wnioskiem o przeprowa-
dzenie rozmów z władzami sa-
morządowymi z terenu powiatu 
nowodworskiego w celu wyja-
śnienia wątpliwości związanych 
z przyjętymi rozwiązaniami projek-
towymi, który wystosował starosta 

nowodworski Krzysztof Kapusta, 
a podpisali się pod nim wicestaro-
sta Paweł Calak oraz burmistrzowie 
i wójtowie wszystkich gmin wcho-
dzących w skład powiatu nowo-
dworskiego.

W piśmie starosta Krzysztof Kapu-
sta zwrócił się z prośbą o wprowa-
dzenie zmian, które zminimalizują 
negatywne skutki wykorzystania 
dróg zarządzanych przez jednostki 
samorządowe. Do pisma dołączo-
no również alternatywną koncep-
cję rozwiązań w oparciu o dwa 
ronda, która została przygotowana 
przez współpracujące z Urzędem 
Gminy Czosnów biuro projektowe. 
Proponowane rozwiązania miałyby 
się przyczynić do rozładowania na-
tężenia ruchu.

Umowa o wartości prawie 600 mln 
zł zostanie zrealizowana przez fir-
mę Budimex w ciągu 36 miesięcy  
od daty jej zawarcia. Prace budow-
lane potrwają aż do 2023 roku.

Michał B.
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KRONIKA  
POLICYJNA

Z POLICJI
Zmiana numerów 
Przypominamy, że zmieniły się 
numery telefonów do komend 
Policji w całym kraju. Od 1 wrze-
śnia funkcjonuje tylko wyróżnik 
MSWiA - 47, wybierany zamiast 
dotychczas używanych numerów 
kierunkowych. Zmianie nie ulega 
numer alarmowy 112. Oznacza 
to, że zamiast dotychczasowych 
lokalnych numerów (np.: 22- 
Warszawa, 24 - Płock) pojawi się 
wszędzie resortowe 47. (przykła-
dy: Komendant Wojewódzki Po-
licji z siedzibą w Radomiu tel.: 47 
701 22 02, Dyżurny Komendy 
Stołecznej Policji: 47 723-65-55).

15.09 br. policjanci ruchu drogowego, 
w miejscowości Pianowo-Daczki za-
trzymali do kontroli drogowej 27-let-
niego rowerzystę z tej miejscowości. 
W wydychanym powietrzu miał 1,78 
promila alkoholu. Został ukarany man-
datem w kwocie 500 zł.

18.09 br. nasielscy kryminalni, w miej-
scowości Kątne zatrzymali 23-latka 
z powiatu pułtuskiego, który posiadał 
przy sobie amfetaminę. Grozi mu kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

18.09 br. prokuratura rejonowa w Puł-
tusku zastosowała dozór policji oraz 
środki zapobiegawcze w postaci za-
kazu zbliżania i kontaktowania się z po-
krzywdzoną, wobec 43- latka z gminy 
Nasielsk, podejrzanego o znęcanie się 
nad osoba najbliższą. Grozi mu kara do 
5 lat pozbawienia wolności.

18.09 br. prokuratura rejonowa w Puł-
tusku zastosowała dozór policji wobec 
41-latka z gminy Nasielsk, podejrzane-
go o znęcanie się nad osobą najbliższą. 
Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

21.09 br. prokuratura rejonowa w Puł-
tusku zastosowała dozór policji oraz 
środki zapobiegawcze w postaci za-
kazu zbliżania i kontaktowania się 
z pokrzywdzonymi, wobec 47- lat-
ka z gminy Nasielsk, podejrzanego 
o znęcanie się nad osobami najbliż-
szymi. Grozi mu kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.

22.09 br. policjanci ruchu drogowe-
go, w miejscowości Nuna zatrzymali 
do kontroli drogowej 65- letniego ro-
werzystę z Nasielska. W wydychanym 
powietrzu miał 0,54 promila alkoho-
lu. Został ukarany mandatem w kwo-
cie 500 zł.

26.09 br. policjanci z Nasielska, w No-
wych Pieścirogach zatrzymali do kon-
troli drogowej 55-letniego rowerzystę 
z gminy Nasielsk. Mężczyzna miał 
wydany przez sąd zakaz kierowania 
wszelkimi pojazdami, a wydychanym 
powietrzu 2,44 promila alkoholu. 
Ukarany mandatem 500 zł. Sporzą-
dzono wniosek do sądu.

27.09 br. nowodworski policjant 
w czasie wolnym od służby, w Ma-
zewie Dworskim A ujął kierującego 
bmw 32-latka z gminy Nasielsk, który 
w organizmie miał 1,88 promila alko-
holu. Posiadał również wydane przez 
sąd dwa zakazy kierowania pojazda-
mi. Grozi mu kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Odblaski przekazane
W piątek, 25 września br., Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Walde-
mar Kordulewski wraz z aspirantem Radosławem Wasilewskim z Komisa-
riatu Policji w Nasielsku odwiedzili dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 

uczniów klas 2, 3, 6 ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym. Pan 
policjant przypomniał dzieciom o podstawowych zasadach ruchu drogo-
wego: jak prawidłowo przechodzić przez pasy, jak działają sygnalizatory 
świetlne, do czego służy policyjny „lizak”, jak bezpiecznie poruszać się 
rowerem. Omawiano kwestie dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. W tym wszystkim ważne jest również poruszanie się po zmroku. 
Szczególnie na terenach nie oświetlonych istotne jest posiadanie elemen-
tu odblaskowego. Dlatego też nasi młodsi uczniowie otrzymali kamizelki 
odblaskowe, zaś ci starsi smycze odblaskowe, które przekazał Zastępca 
Burmistrza Nasielska. 

Wydział Administracji i Nadzoru

Z POLICJI

Zabójstwo 3 miesięcznego 
dziecka
W ubiegłą sobotę, 26 września br.,  po godz. 4 rano dyżurny otrzymał 
zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie Nowego Dworu Mazo-
wieckiego prawdopodobnie doszło do śmierci niemowlęcia. Policjanci 
natychmiast udali się pod wskazany adres. Na miejscu zastali osoby zgła-
szające oraz pogotowie ratunkowe, które stwierdziło zgon 3- miesięczne-
go chłopca. W mieszkaniu znajdowała się matka dziecka i jej konkubent. 
Byli nietrzeźwi. 39- letnia kobieta i jej 32- letni partner zostali zatrzymani.

Mundurowi pod nadzorem prokuratury rejonowej w Nowym Dworze 
Mazowieckim natychmiast przystąpili do ustalania świadków tego zda-
rzenia i okoliczności, w jakich do niego doszło.

Nad sprawą intensywnie pracowali funkcjonariusze nowodworskiej ko-
mendy oraz prokuratorzy. Przeprowadzone liczne czynności procesowe, 
w tym wizja lokalna oraz sekcja zwłok dziecka, pozwoliły na sformułowa-
nie zarzutów wobec matki niemowlęcia i jej konkubenta.

Mężczyzna w prokuraturze usłyszał zarzut zabójstwa i znęcania się ze 
szczególnym okrucieństwem, a kobieta zarzut narażenia dziecka na nie-
bezpieczeństwo utraty życia oraz nieudzielenia pomocy. Na wniosek 
nowodworskiej prokuratury, sąd rejonowy w Nowym Dworze Mazowiec-
kim zastosował wobec podejrzanych najsurowsze środki zapobiegawcze  
w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za popełnione przestępstwa 32-latkowi grozi kara nawet dożywotniego 
pozbawienia wolności. 39- letniej kobiecie kara pozbawienia wolności do 
lat 5. Jednocześnie nie można wykluczyć, że zarzut wobec matki dziecka 
może ulec zmianie na surowszy.

za:www.kppnowydwor.policja.waw.pl

NASZE SPRAWY
Można odejść na zawsze, by stale być blisko. (ks. Jan Twardowski)

Pomnik  
już jest
Nauczycielki emerytki założyły Społeczny Komitet Organizacyjny w celu zbu-
dowania nowego pomnika nagrobnego ś.p. pani Zofii Kocięckiej (1906 – 1981) 
nauczycielki matematyki, która piękną kartę swojego życia zapisała w latach 
okupacji prowadząc z narażeniem własnego życia tajne nauczanie na terenie 
gminy Nasielsk. 

W akcję włączyli się nasi młodzi Pedagodzy – zależało nam na więzi pokolenio-
wej. Duże wsparcie otrzymaliśmy od naszych Kochanych Uczniów z Nasielska, 
a także tych mieszkających w innych miastach, m.in. Warszawie, Toruniu, Gli-
wicach, Pruszkowie. 

Wszystkim serdecznie Dziękujemy! Jesteśmy z Was dumni!

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w środę, 14 października br., spo-
tkamy się o godz. 17.00 na nasielskim cmentarzu parafialnym przy grobie  
ś.p. Zofii Kocięckiej. Podczas spotkania odbędzie się: poświęcenie nowego po-
mnika, modlitwa, złożenie kwiatów oraz wspomnienie biografii pani Zofii. 

Następnie o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Nasielsku odbędzie się msza 
św. w intencji ś.p. Zofii Kocięckiej. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotka-
niu modlitewnym na cmentarzu, jak i w nabożeństwie poświęconym pamięci 
pani Zofii. 

Społeczny Komitet Organizacyjny
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Spółka CPK  
opublikowała raport z konsultacji

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy mię-
dzy Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i 
drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od 
Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port 
Lotniczy „Solidarność”, który w ramach pierwszego etapu będzie w sta-
nie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Port Lotniczy ,,Solidarność” 
ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bli-
skości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią 
przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie 
nie dłuższym niż 2,5 godz. Przebudowana ma zostać autostrada A2, do-
kończona budowa Autostradowej Obwodnicy Warszawy przewidzianej 
w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku. 
Wariant minimalny zakłada wykonanie odcinka około 65 km, łączące-
go DK 92 (węzeł Sochaczew) - węzeł CPK na A2 - drogę ekspresową 
S8 - drogę ekspresową S7 (węzeł w Grójcu). Wariant optymalny zapew-
niający swobodny dojazd do CPK i przekierowanie ruchu ciężarowego 
wokół Warszawy zakłada wykonanie odcinków o łącznej długości 248 
km łączącej Grójec (S8) - Kołbiel (Węzeł S17) - Mińsk Mazowiecki (Węzeł 
A2) - oraz Sochaczew - Wyszogród - Zakroczym - Serock - Wyszków. 

(r.) za:www.gov.pl

Z pewnym opóźnieniem spół-
ka Centralny Port Komunikacyjny 
opublikowała ponad 200-stro-
nicowy raport z przeprowadza-
nych od 10 lutego do 10 marca 
konsultacji społecznych w sprawie 
projektu dokumentu pod nazwą 
„Strategiczne Studium Lokaliza-
cyjne Inwestycji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego”.

Jest to opracowanie przedsięwzięć 
związanych z przygotowaniem i re-
alizacją budowy Portu Solidarność 
– Centralny Port Komunikacyjny, 
która obejmuje nie tylko port lot-
niczy, ale i sieć transportu kolejo-
wego oraz infrastrukturę drogową. 
Studium poddane konsultacjom 
zawierało charakter i ramy prze-
strzenne nowych odcinków li-
nii kolejowych i dróg i stanowiło 
pierwszy etap prac planistycznych, 
czyli tzw. korytarze przyszłych in-
westycji. Mają one od kilku do kil-
kudziesięciu kilometrów, wewnątrz 
których zostaną w przyszłości za-
projektowane linie kolejowe i dro-
gowe. Zaproponowane były także 
orientacyjne warianty przebiegów 
szlaków transportowych, które 
miały stanowić podstawę do dys-
kusji i analiz.

W raporcie podkreślana jest infor-
macja, iż projekt Strategicznego 
Studium Lokalizacyjnego został 
poddany na możliwie wczesnym 
etapie prac, aby zidentyfikować 
istotne uwarunkowania społeczne 
i środowiskowe, które mogą wpły-
wać na dalszy proces przygotowy-
wania inwestycji.

Autorzy raportu zauważają, że zde-
cydowana większość uwag do SSL 
odnosi się do zaprezentowanych 
wstępnych propozycji przebiegów 
szlaków transportowych w obrę-
bie korytarzy i zapewniają, że „zo-
staną wzięte pod uwagę w trakcie 
wypracowywania ostatecznych 
przebiegów linii”. W raporcie za-
powiedziany jest także drugi etap 
konsultacji społecznych, który 
odbędzie się z udziałem społe-
czeństwa. Po tych konsultacjach 
stworzona zostanie ostateczna 
wersja dokumentu, w której zawar-
te będą także wymagane prawem 
opnie Generalnego Dyrektora Śro-
dowiska oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego.

Uwagi do SSL zgłaszać można było 
drogą elektroniczną, za pomocą 
specjalnie przygotowanego formu-
larza, pocztą elektroniczną, pocztą 
tradycyjną oraz osobiście w siedzi-
bie CPK w Warszawie.

W ramach przeprowadzonych kon-
sultacji Spółka otrzymała łącznie 
z całej Polski 146 752 głosy, w tym 
32 747 głosów za pomocą formu-
larza elektronicznego, 2 098 gło-
sów drogą mailową, 8 096 głosów 
indywidualnych drogą papierową 
oraz 103 811 głosów zbiorowych.

Spośród wszystkich ciągów ko-
munikacyjnych najwięcej uwag 
poprzez formularz elektroniczny 
zgłoszono w sprawie ciągu nr 7 
(dotyczącego głównie wojewódz-
twa śląskiego – 40%). W sprawie 
ciągu nr 2, który zlokalizowany 
miałby być także w gminie Nasielsk, 

zgłoszono 11,3% wszystkich uwag. 
3,8% zgłoszonych uwag w sprawie 
ciągu nr 2 przysłano pocztą elek-
troniczną. W wersji papierowej in-
dywidualnych uwag w sprawie 
ciągu nr 2 zgłoszono 14,1%, nato-
miast stanowiska grupowe stano-
wiły 14,9%.

W raporcie przedstawiono zbior-
cze zestawienie wniosków i uwag, 
które tematycznie dotyczyły zmian 
w zasięgu przestrzennym kory-
tarzy. Wszystkie postulaty zostały 
skumulowane i przedstawiono do 
nich stanowisko Spółki w zakresie 
ich uwzględnienia lub nieuwzględ-
nienia.

Skategoryzowane postulaty i sta-
nowisko spółki w sprawie ciągu nr 
2 przedstawiono w rozdziale 5.2 
raportu. Przychylono się do ko-
rekty zmiany zachodniej granicy 
korytarza, który umożliwi analizę 
wariantów w mniejszym stopniu 
ingerujących w istniejące zagospo-
darowanie terenu.

Kolejny postulat, brzmiący jako 
„poprowadzenie wzdłuż istnieją-
cej linii do rejonu Janówka Dru-
giego, a dalej z wykorzystaniem 
tzw. rezerwy pod „Trasę Olszyn-
ki Grochowskiej”, by ominąć nie-
normatywny zakręt w Nowym 
Dworze Mazowieckim” nie zo-
stał przyjęty. Wytłumaczono to, 
że „wykorzystanie tzw. rezerwy 
pod Trasę Olszynki Grochowskiej 
skutkowałoby koniecznością za-
stosowania łuków o niewielkich 
promieniach po lewej stronie Wi-
sły, na włączeniu w linię nr 9 na po-

łudnie od Pomiechowa 
oraz konieczność prze-
jazdu przez uniemożliwia-
jący osiągnięcie dużych 
prędkości przebieg tej linii 
w Pomiechowie i Pomie-
chówku.”

W aspekcie drogowym 
wszystkie uwagi skatego-
ryzowano w rozdziale 6. 
Uwagi dotyczące prze-
biegu Obwodnicy Aglo-
m e rac j i  Warsz awsk i e j 
opisano w punkcie piątym 
pod nazwą „Objęcie całej 
gminy Nasielsk koryta-
rzem dla inwestycji dro-
gowej OAW” i przyjęto go 
jako podstawa do korekty 
granic korytarza inwestycji 
drogowych. W uzasadnie-
niu wskazano argument, 
aby trasowanie dróg po-
p r o w a d z o n o  t a k ,  b y 
w jak najmniejszym stop-
niu ingerować w istniejące 
skupiska zabudowań i mi-
nimalizować rozdzielenie 
struktur osadniczych po-
szczególnych obszarów 
zabudowy. Drugim argu-
mentem były też aspekty 
przyrodnicze.

W raporcie pojawiły się 
także wyjaśnienia licznych 
problemów i wątpliwości, 

które zgłaszane były przez tysiące 
osób.

Cały raport z konsultacji społecz-
nych projektu dokumentu „Stra-
tegiczne Studium Lokalizacyjne 

Inwestycji Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego” można znaleźć 
na stronie www.cpk.pl w zakładce 
„O inwestycji” wybierając pozycję 
Strategiczne Studium Lokalizacyjne.

Michał B. 
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WARTO PRZECZYTAĆ

Zostań w domu
O d  marc a  zma gamy  s i ę 
z koronawirusem. Z pewnością 
wszyscy pamiętamy lockdown. 
Wszystko zamknięte, brak moż-
liwości wizyty u fryzjera, za-
mknięte galerie handlowe, 
młodzież nie mogąca wycho-
dzić samodzielnie na dwór bez 
pełnoletniego opiekuna, man-
daty za brak maseczek. Wszy-
scy byliśmy już tym zmęczeni 
i pewnie nadal jesteśmy. 

W książce Roberta Ziębińskiego 
Lockdown pandemia jest tylko 
punktem wyjścia dla bohaterów i pierwotną przyczyną wszyst-
kich wydarzeń. Jednak przestaje mieć ona jakiekolwiek zna-
czenie, kiedy rozkręca się akcja, a bohaterowie wpadają w wir 
wydarzeń.

Lockdown to kryminał, opierający swe podłoże na pandemii. 
Olga Maj miała wielkie plany i inwestycje, z którymi wiązały się 
ogromne pieniądze. Planowała otworzyć spektakularną galerię 
handlową „Eden”. Jest milionerką. Nie ma dla niej takich pienię-
dzy, których nie mogłaby zdobyć. Aż nagle ogłaszają pandemię 
i lockdown, ponieważ na świecie zaczyna krążyć śmiertelnie nie-
bezpieczny wirus. Olga teraz nie może być wszystkiego pewna. 
Władze wprowadzają totalne zamknięcie i stan wyjątkowy. War-
szawa pogrąża się w chaosie. Za każde nieuzasadnione wyjście 
z domu można zostać zastrzelonym przez wojsko i policję. Gdy 
Olga wraca do domu, okazuje się, iż jej córka, Dominika, zostaje 
porwana. Porywacze żądają okupu – 40 milionów złotych. Dla 
Olgi nie byłoby problemu, gdyby nie to, że wszystkie banki zo-
stają zamknięte i nie jest możliwe wypłacenie jakichkolwiek pie-
niędzy. Nasza bohaterka, aby uratować życie swojej córki, musi 
wejść w kontakty z gangsterami, ponieważ tylko w ten sposób 
uda jej się zdobyć pieniądze. A każdy sposób na odzyskanie cór-
ki jest dobry. Oby ta tylko odnalazła się żywa.

Robert Ziębiński znany jest jako znawca twórczości Stephena 
Kinga. Jednak jest on także specjalistą od popkultury. Jego po-
wieść przypomina scenariusz filmowy, w którym widać zami-
łowanie do klasycznego kina akcji. Szaleństwo i intensywność 
wydarzeń jest tu ogromne. Autor dobrze bawi się w tej powieści 
dobrze znanymi i ogranymi już schematami znanymi z kina sen-
sacyjnego, jednak robi to po swojemu i, co najważniejsze, prze-
kłada to na literacką formę. Lockdown prezentuje nam wszelkie 
możliwe zwroty, zakręty i sceny, które są niemożliwe do wy-
konania w prawdziwym życiu. Jednak ta przerysowana rzeczy-
wistość literacka jest niezwykle interesująca, a  utwór czyta się 
bardzo szybko i z zaciekawieniem. Wszystko tutaj rozkręca się 
szybko i zmierza do oczywistego finału. Jednak ta przewidywal-
ność fabuły wcale nie działa na niekorzyść Lockdownu. Każdy 
gatunek literacki rządzi się swoimi prawami, a Robert Ziębiński 
dobrze o tym wie. Ten kryminał wyszedł mu znakomicie. Pole-
cam, bawcie się dobrze.

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Rodzinka wygrywa

Z DKK

Zaproszenie 
W sobotę, 3 października br., o godzinie 11:30 w czytelni Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Nasielsku odbędzie się spotkanie członków 
Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmawiać będziemy o książce Erica-Em-
manuela Schmitta pt. Tajemnica pani Ming. Zapraszamy wszystkich mi-
łośników książek!

(bibl.)

NASZE SPRAWY

Makramowe torby

„Rodzinka w ygr y wa” to seria 
gier kooperacyjnych od Egmont, 
przeznaczona do wspólnej zaba-
wy dzieci z rodzicami. Tym razem 
opiszę dwie propozycje z serii . 
Pierwsza przypomina przygody 
Czerwonego Kapturka, a nazywa 
się po prostu „Wyprawa do bab-
ci”. Można domyślić się, że droga 
będzie prowadziła przez las pe-
łen przeszkód, gdzie trzeba pod-
jąć wiele wspólnych decyzji, aby 
dotrzeć do celu. Zanim rozgrywka 
się rozpocznie, należy zadecydo-
wać, jak będzie wyglądała plansza. 
Mamy cztery możliwości, ponie-
waż w pudełku znajdziemy dwu-
stronną podstawę (każda zawiera 
inny rodzaj niebezpieczeństw) oraz 
nakładki, która daje możliwość wy-
boru stopnia trudności. Jeśli wy-
bierzemy łatwiejszą drogę, nie 
tracimy ekwipunku, w trudniejszej 
wersji możemy paść ofiarą złodzie-
ja – sroki lub lisa. Gdy już skomple-
tujemy ekwipunek i umieścimy 
pionek na polu startowym, rzuca-
my kostką, aby rozpocząć przygo-
dę. Mamy cztery możliwości. Jeśli 
zatrzymamy się na pustym polu, 
nic się nie dzieje; pole z koniczyn-
ką pozwala powiększyć ekwipunek, 
który w trudniejszej wersji może-
my utracić na polu ze złodziejem. 
Gdy natkniemy się na przeszkodę, 
musimy skorzystać z posiadane-
go przedmiotu, aby kontynuować 
drogę. I tu zaczyna się prawdziwa 
zabawa, ponieważ gracze muszą 
wymyślić i uzasadnić zastosowa-
nie ekwipunku w celu pokonania 

przeszkody. Każde rozwiązanie 
jest dobre, jeśli tylko posiada lo-
giczne uzasadnienie. To wspaniały 
trening wyobraźni i konstruktyw-
nego myślenia. W przypadku, gdy 
brakuje nam pomysłu na użycie 
przedmiotów do pokonania prze-
szkody, spadamy w dół na prze-
szkodę leżącą bezpośrednio pod 
tą, na której byliśmy. Jeszcze w tej 
samej turze musimy wykonać te 
same czynności, aby przejść przez 
przeszkodę. Brak rozwiązania ozna-
cza ponowny spadek na pole niżej. 
Przegrywamy, gdy spadniemy na 
sam dół. Oczywiście najczęściej 
uczestnikom nie brakuje pomysłów 
na wykorzystanie przedmiotów do 
pokonania przeszkód. Wszystko za-
leży od zasobów naszej wyobraźni.

Drugą propozycją z serii są „Mali 
detektywi”. Celem gry, opartej na 
koncepcji Memory, jest odgadnię-
cie, jakie przedmioty zostały ukry-
te w skrzyni. Przeszkodę stanowią 

zegary, które odkrywamy w czasie 
rozgrywki. Każdy odkryty zegar to 
jedna godzina mniej na rozwiązanie 
zagadki, a obrazki zegarów należy 
wrzucić do zegarowego śmietnika. 
Gracze odkrywają po dwie ilustra-
cje, jeśli znajdą parę, umieszczają ją 
w specjalnym miejscu na dole plan-
szy. Trafiając na dwa różne obrazki, 
zakrywają je z powrotem i starają 
się zapamiętać ich położenie. Naj-
mniej korzystna sytuacja wystę-
puje, gdy trafimy na dwa zegary, 
ponieważ tracimy aż dwie godziny 
na zegarze znajdującym się w gór-
nej części planszy. Ponadto, gra nie 
zawiera elementu porażki. Na koń-
cu należy jedynie odpowiedzieć na 
pytanie, ile przedmiotów graczom 
udało się odnaleźć. Proste zasady, 
mechanizm Memory połączony 
z możliwością wcielenia się w de-
tektywa oraz duża regrywalność są 
wielkimi atutami tej kooperacyjnej 
gry dla całej rodzinki.

o.i.

Członkowie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie nie próżnują. We 
wrześniu zorganizowali kolej-
ne warsztaty rękodzieła z cyklu 
„Kreatywna jesień”, skierowane 
do młodzieży mieszkającej na 
terenie gminy Nasielsk. Tym ra-
zem były to warsztaty tworzenia 
toreb metodą makramy. Warsz-
taty zostały dofinansowane ze 
środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu 
Dom Kultury + Inicjatywy lo-
kalne 2020.

Zajęcia poprowadziła utalen-
towana Katarzyna Karpa, czyli 
Szkoła Makramy SNAGart. Spo-
tkania odbyły się 10 i 17 września 
w świetlicy wiejskiej w Ruszkowie. 
W każdym spotkaniu uczestni-
czyło 8 młodych osób. Młodszej 
młodzieży dzielnie towarzyszyły 
mamy i ciocie. 

 – Duże zainteresowanie warszta-
tami świadczy o tym, że młodzież 
mieszkająca na terenie gminy 
Nasielsk chce uczyć się nowych 
rzeczy, nabywać nowych umiejęt-
ności. Dużym plusem warsztatów 
rękodzieła jest to, że wytworzone 
przedmioty są potem wykorzysty-
wane przez uczestników w życiu 
codziennym. Patrząc na te wy-

roby, uczestnicy czują dumę, że 
wykonali je samodzielnie – mówi 
Aleksandra Ziółek, koordynatorka 
projektu „Kreatywna jesień”.

Makrama to znana już w starożyt-
ności sztuka plątania sznurków, 
w taki sposób, by powstały cieka-
we i oryginalne rzeczy, m. in. torby, 
biżuteria, kwietniki. Do wykonania 
toreb uczestniczki otrzymały po-
trzebne do pracy narzędzia i akce-
soria. 

– Podczas czterogodzinnych 
warsztatów dziewczyny w skupie-
niu plotły supełki, tworząc kolejne 

wzory, a w efekcie wykonały pięk-
ne i wyjątkowe torby. Z całą pew-
nością na zajęciach ćwiczyły swoją 
kreatywność i cierpliwość. Mamy 
nadzieję, że uczestniczki zostały 
zarażone pasją do makramy i pod-
czas długich jesiennych wieczorów 
będą wykonywać kolejne makra-
mowe dzieła – kontynuuje Alek-
sandra Ziółek.

Już wkrótce kolejne działania w ra-
mach projektu „Kreatywna jesień”. 
Będą to spotkania planszówkowe. 
Szczegóły niebawem. 

(a)
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Skiba w Nasielsku Z głębokim smutkiem i żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

naszej Koleżanki i Nauczycielki

Pani Małgorzaty Bendowskiej
Zawsze będziemy wspominać ją  
jako osobę pogodną, życzliwą,  

pełną optymizmu i pokorną  
wobec przeżywanego cierpienia.

Cała społeczność Szkoły Podstawowej  
im. Księcia Józefa Poniatowskiego  

w Starych Pieścirogach  
składa wyrazy  

głębokiego współczucia Rodzinie

Krzysztofa Skiby nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Jest on obecny w pol-
skich mediach od około trzydziestu 
lat. Postać kontrowersyjna, muzyk 
zaangażowany politycznie, areszto-
wany za działalność antypaństwową 
w latach 80-tych XX w. Organizo-
wał wiele happeningów ośmiesza-
jących władze i propagandę PRL, 
m.in. w 1988 r. legendarną Galopu-
jącą Inflację dokładnie w rocznicę 
wybuchu Rewolucji Październiko-
wej, za co został pobity oraz zatrzy-
many przez milicję. W 2013 r. został 
odznaczony Krzyżem Wolności 
i Solidarności za walkę z systemem 
komunistycznym w czasach PRL. 
Jako frontman i autor tekstów pio-
senek rockowego zespołu Big Cyc 
ostro komentuje działania władzy, 
a także zjawiska społeczne na prze-
strzeni wielu lat. Publikował felietony, 
początkowo w prasie niezależnej, 
a po 1989 r. m.in. w Tygodniku Li-
terackim, Gazecie Wyborczej, Prze-
kroju, Wprost itp. Skibę znamy 
również ze szklanego ekranu, gdzie 
prowadził program muzyczno – sa-
tyryczny Lalamido w TVP2. Współ-

pracował ze stacjami radiowymi tj., 
RMF FM, AntyRadio, 1 Program PR 
czy Radiu Gdańsk. Do jego najsłyn-
niejszych skandali należało obnaże-
nie pośladków podczas koncertu 
w 1999 r., na którym obecny był 
ówczesny premier Jerzy Buzek. 
Ostatnio zajął się, tak modnym ak-
tualnie, stand up’em, promując przy 
okazji swoją książkową autobiografię 
„Skiba ciągle na wolności” na trasie 
pod tym samym tytułem. W sobotę, 
19 września br., gościliśmy tego arty-
stę na scenie NOKu, gdzie między 
pikantne żarty wplatał wspomnie-
nia ze swojego barwnego życia ar-

tystycznego. Obnażył kulisy pracy 
w mediach, teatrze; opowiedział 
o kilku wpadkach podczas kręcenia 
programów dla dzieci, a także ukazał 
prawdę o pewnym, dobrze znanym 
w Polsce pasztecie i dlaczego nie 
został twarzą kampanii reklamowej 
tego produktu. Po udanym show, 
rzec można by w kameralnym gro-
nie (niestety widownia w nasielskim 
kinie nie dopisała) Krzysztof Skiba 
chętnie pozował do zdjęć z widza-
mi, można było zdobyć jego auto-
graf lub kupić wspomnianą książkę 
z dedykacją.

o.i.

Z NOK

Malarstwo współczesne
W sobotni wieczór, 26 września br., w holu Nasielskiego 
Ośrodka Kultury odbył się wernisaż prac Magdaleny Król, 
malarki mieszkającej w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Wystawa pt. „Dual” składa się z dziewięciu obrazów. 
W swoich pracach malarka łączy sztukę abstrakcyjną i figu-
ratywną, a bazę do ich powstania stanowią emocje autorki 
będące reakcją na otaczającą ją rzeczywistość. 

 – Obrazy, które można tu zobaczyć należą do jedne-
go cyklu, który nazywa się „Zamknięci w kole”. Niemal 
we wszystkich przewija się motyw koła. Ten cykl jest taką 
wewnętrzną rozmową mnie samej ze sobą. Swoje myśli 
i emocje uwydatniłam na płótnie. Ta seria opowiada o cy-
kliczności związanej z ludzką egzystencją oraz z emocjami 
od radosnych po negatywne – mówiła artystka w NOK na otwarciu wystawy swoich prac, zachęcając gości do ich oglą-
dania. W kilku zdaniach opowiedziała również o wykorzystywanej przez nią technice malarskiej. Pani Magdalena maluje 
swoje obrazy farbami akrylowymi, ale chętnie wykorzystuje do ich tworzenia także inne media, np. piasek kwarcowy. 
Dużą wagę artystka przywiązuje do struktury swoich prac, starannie zaznaczonych detali i trójwymiarowości. 

Malarka podkreślała, że bardzo ważne i inspirujące są dla niej rozmowy z odbiorcami jej sztuki, dlatego wiele czasu po-
święciła na rozmowy z gośćmi wernisażu.

Warto dodać, że prace, debiutującej w 2019 r. artystki, zbierają bardzo pozytywne recenzje w świecie sztuki i cieszą się 
dużą popularnością wśród odbiorców. 

Obrazy Magdaleny Król oglądać można w NOK do 4 października br.
(i.)

Śmierć tak punktualna,  
że zawsze nie w porę…  

(ks. Jan Twardowski)

Z wielkim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Ś.P. Małgorzaty Bendowskiej
Będzie nam brakowało  

jej pogody ducha, radości i życzliwości

Żegnamy Małgosię  
łącząc się w żałobie z jej Najbliższymi

Uczestnicy i kadra  
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie 
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Nie jest łatwo być liderką wiejskiej społeczności
Aleksandrą Ziółek z KGW „Optymiści z klasą” z Ruszkowa o zwycięstwie w konkursie „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w wo-
jewództwie mazowieckim” oraz działalności na rzecz lokalnej społeczności. 

Wygrała Pani konkurs pt. „Naj-
aktywniejsza Liderka Wiejska 
w województwie mazowieckim” 
organizowany przez Krajową Sieć 
Obszarów Wiejskich. Proszę po-
wiedzieć, w jaki sposób on prze-
biegał?

– Pierwszym etapem konkursu 
było zgłoszenie kandydatki. We 
współpracy z pracownikami Re-
feratu Promocji Gminy Urzędu 
Miejskiego powstał wniosek oraz 
dokumentacja potwierdzająca 
moją aktywność (zdjęcia, publika-
cje prasowe, filmy, rekomendacje). 
Kolejnym etapem było sprawdze-
nie wiedzy kandydatek na temat 
województwa mazowieckiego 
i Unii Europejskiej. Ostatnim eta-
pem konkursu była rozmowa z ko-
misją oceniającą oraz prezentacja 
własnej osoby.

Proszę powiedzieć kilka słów 
o swojej działalności i zrealizowa-
nych projektach? Kiedy i od cze-
go się ona zaczęła? Co uważa Pani 
za swój największy sukces? 

– Moja działalność społeczna za-
częła się już kilkanaście lat temu. 
Byłam wolontariuszką w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Nasielsku. Razem z siostrą 
pomagałyśmy w nauce oraz spę-
dzałyśmy czas z dziećmi z potrze-
bującej rodziny. W zeszłym roku 
byłam wolontariuszką Szlachetnej 
Paczki oraz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Od marca 2019 
roku aktywnie działam w Kole 
Gospodyń Wiejskich „Optymiści 
z klasą” w Ruszkowie. Pierwszym 
projektem, jaki koordynowałam, 
był projekt „Naturalnie”, finanso-
wany w ramach konkursu „Mam 
patent na kulturę” organizowany 
przez Nasielski Ośrodek Kultury. Był 
to cykl warsztatów skierowanych 
do mieszkanek gminy Nasielsk – 
warsztaty Las w słoiku, coachin-
gowe oraz zielarskie . Kolejne 
działania to konkursy plastyczne 
skierowane do dzieci i młodzie-
ży mieszkającej na terenie gminy 
Nasielsk – „Jestem bezpieczny na 

drodze”, który został uwieńczony 
spotkaniem ze strażakami z nasiel-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz „Przydrożne kapliczki w ma-
jowym pejzażu”. Wiosną otrzy-
maliśmy kolejne dofinansowanie 
na zakup mebli ogrodowych do 
altany przy świetl icy wiejskiej 
w Ruszkowie, wymurowanie gril-
la oraz wykonanie nasadzeń. Pro-
jekt „Wspólne grillowanie” został 
dofinansowany w ramach Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Nasze wspólne prace zostały za-
kończone grillem dla członków 
Koła i ich rodzin. W lipcu zreali-
zowałam projekt „Sportowe wa-
kacje”, czyli zajęcia zumby dla 
mieszkanek gminy Nasielsk, sfi-
nansowany w ramach otwarte-
go konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych na realizację za-

dań publicznych Gminy Nasielsk 
w 2020 r. w zakresie wspiera-
nia i upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu. We współpracy 
z Nasielskim Ośrodkiem Kultury 
realizujemy kolejny cykl warszta-
tów „Optymiści stawiają na naukę 
i rozwój”, który jest finansowany 

w ramach programu Inicjatywy 
Lokalne Gminy Nasielsk 2020. Do 
tej pory odbyły się warsztaty z fil-
cowania na sucho oraz warsztaty 
ceramiczne. Przed nami grudniowe 
warsztaty florystyczne. Koordynuję 
również aktualny projekt, czyli cykl 
warsztatów dla dzieci i młodzie-
ży mieszkającej na terenie gminy 
Nasielsk „Kreatywna jesień”, na 
realizację którego otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Narodowego 
Centrum Kultury w ramach pro-
gramu Dom Kultury +. We wrze-
śniu odbyły się warsztaty pirografii 
oraz wykonywania toreb metodą 
makramy, w październiku orga-
nizuję spotkania planszówkowe. 
Kolejnym moim działaniem było 
przygotowanie oferty, dzięki któ-
rej otrzymaliśmy dofinansowanie 
na realizację projektu w obsza-

rze „Działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych ”: zadanie 2. Wspiera-
nie rozwoju gospodyń aktywnych 
społecznie. Z otrzymanych fundu-
szy zostanie zakupiony sprzęt dla 
naszego Koła, m. in. nagłośnie-
nie, projektor oraz dmuchawa do 

świetlicy wiejskiej w Rusz-
kowie. Dotacja przyznana 
została przez Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckie-
go.

Bierzemy również udział 
w różnych konkursach – 
zgłosiłam nasze Koło do 
udziału w konkursie „Koła 
Gospodyń Wiejskich – 
w y j ą t k o w e  m i e j s c a , 
wyjątkowi ludzie” organi-
zowanym przez Krajową 
Sieć Obszarów Wiejskich. 
Aktualnie bierzemy udział 
w plebiscycie „Kalendarza 
rolników” dla kół gospo-
dyń wiejskich, w którym 
możemy wygrać sprzęt AGD do 
świetlicy wiejskiej w Ruszkowie. 
Zapraszam do wysyłania smsów 
na nasze Koło Gospodyń Wiej-
skich „Optymiści z klasą” w Rusz-
kowie – KGW.49 na numer 72601 
(koszt smsa 2,46zł z Vat).

Ponadto członkowie naszego Koła 
tworzą rękodzieła wystawiane 
na Art Bazarze w Pomiechówku, 
Kiermaszu świątecznym w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku oraz 
Jarmarku z okazji Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. w Nasielsku. Razem 
z członkami Koła integrujemy się 
na comiesięcznych zebraniach, 
okolicznościowych spotkaniach, 
spływie kajakowym czy wyjeździe 
na kabaret. 

Za ogromny sukces uważam to, że 
dzięki swoim działaniom aktywuję 
i integruję członków naszego Koła 
oraz mieszkańców gminy Nasielsk. 
Ponadto cieszę się, że w tak krót-
kim czasie udało się pozyskać dużą 
sumę pieniędzy z różnych źródeł 
na realizację zadań aktywizujących 
mieszkańców gminy.

Czy t rudno jes t  być l iderką 
w wiejskiej społeczności? Jak uda-
ło się Pani zorganizować i zachę-
cić innych do wspólnej pracy?

– Nie jest łatwo być liderką w wiej-
skiej społeczności. Z reguły ludzie 
chcą, żeby coś się działo, ale sami 
nie wiedzą, co by to miało być. Na 
szczęście w naszym Kole są wspa-
niali ludzie, którzy chcą się spotykać 
i integrować. Teraz sami proponują 
różne formy wspólnej aktywności. 
Dzięki współpracy z koleżankami 
z zarządu udaje nam się zrealizo-
wać większość planów. Oczywiście 
zdarzają się cięższe chwile, ale dzię-
ki wsparciu rodziny, w szczególności 
męża, udaje się je pokonać i z jesz-
cze większą motywacją wymyślać 
kolejne działania. 

Skąd czerpie Pani pomysły na 
swoje różnorodne aktywności? 
W jaki sposób poszukuje Pani 
źródeł ich finansowania i pomocy 
w ich realizacji?

– Przy tworzeniu pomysłów na ko-
lejne aktywności bardzo pomoc-
na jest rozmowa w gronie zarządu 
i członków Koła. Mój mąż jest soł-
tysem Ruszkowa, więc bardzo czę-
sto rozmawiamy na temat tego, co 
można jeszcze zrobić dla mieszkań-
ców, by ich zaktywizować. Uważam, 
że bardzo istotne jest poznanie po-
trzeb mieszkańców. Ważna jest rów-
nież „burza mózgów”, podczas której 
nawet najbardziej nierealny pomysł, 
może okazać się strzałem w dzie-
siątkę. Źródeł finansowania szukam 
w Internecie, głównie na stronie 
granty.pl oraz witkac.pl. 

Proszę powiedzieć kilka słów 
o sobie, swojej rodzinie, karierze 
zawodowej, zainteresowaniach, 
itp.?

– Mam 30 lat, męża Michała, dzie-
ci Przemysława i Mariannę. Ukoń-
czyłam studia stacjonarne w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie – jestem magistrem in-
żynierem gospodarki przestrzennej. 
Pracuję w firmie usługowej w No-
wym Dworze Mazowieckim. Inte-
resuję się sztuką wizażu, kulinariami 
oraz od niedawna projektowaniem 
mojego ogrodu. Jestem komunika-
tywna, łatwo nawiązuję kontakty in-
terpersonalne, po prostu lubię ludzi. 
Zawsze też szukam rozwiązań każdej 
sytuacji problemowej. 

Dziękuję za rozmowę 

Iwona Pęcherzewska
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Jubileusz małżeństwa 
W dniach 22-23.09.2020 r. na Sali Ślubów Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim, które przed pięćdziesięciu laty 
zawarły związek małżeński. 

Uroczystość rozpoczęła Ewa Mikulska kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego, która skierowała do Szanownych Jubilatów słowa podziękowania 
za miłość, szacunek, przyjaźń i codzienne staranie się dla dobra małżeń-
stwa i rodziny. Składając małżonkom gratulacje, podkreśliła, że przeży-
te wspólnie pół wieku to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, gdy 
los doświadcza nie tylko cudownymi chwilami. To także wspaniały wzór 
mądrego życia i piękny przykład dla młodych pokoleń, które decydują 
się zawrzeć małżeństwo. 

Następnie Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska złożył życzenia 
Dostojnym Jubilatom, wyrażając swoje podziękowanie za ich godne, 
wieloletnie pożycie małżeńskie i dokonał w imieniu Prezydenta RP uro-
czystego odznaczenia przyznanymi medalami. 

Jubilaci otrzymali również dyplomy i bukiety kwiatów. Wzniesiono rów-
nież toast za zdrowie Szanownych Jubilatów i skosztowano pysznego 
tortu.

Odznaczone pary to:
Andrzej i Lidia Jankowscy, zam. w Nowych Pieścirogach
Witold i Leonora Karabin, zam. w Mokrzycach Dworskich
Tadeusz i Krystyna Kobuszewscy, zam. w Malczynie
Waldemar i Hanna Kubajewscy, zam. w Pianowie-Daczkach
Józef i Dorota Włodarczyk, zam. w Mogowie
Józef i Danuta Woźniak, zam. w Nasielsku
Józef i Zofia Zawadzcy, zam. w Nasielsku

Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Prezydent RP Andrzej 
Duda wyróżnił również Stefana i Krystynę Krysińskich z Nasielska, przy-
znane medale w imieniu swoim oraz małżonki odebrał w terminie wcze-
śniejszym Pan Stefan.

Jeszcze raz składamy naszym Złotym Jubilatom z serca płynące gratu-
lacje i życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności i ludzkiej życzliwości.

Ewa Mikulska 
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Po 100 latach generałowie znów patrzą na Nasielsk
Zgodnie ze Statutem, głównym ce-
lem Stowarzyszenia Nasielsk Baszta 
Team oraz jego członków jest krze-
wienie kultury fizycznej i sportu. To, 
że zajęliśmy się projektem pod nazwą 
„Murale”, było pokłosiem zorganizo-
wanego przez nas w 100. rocznicę bi-
twy o Nasielsk biegu patriotycznego, 
który odbył się dzięki środkom przy-
znanym z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego. Za 
pomoc w ich pozyskaniu serdecznie 
dziękujemy pani Magdalenie Biernac-
kiej.

Już wówczas, podczas tej sierp-
niowej uroczystości wiedzieliśmy,  
że w Nasielsku po 100 latach zagosz-

czą ponownie generałowie: Włady-
sław Sikorski i Aleksander Osiński, 
ponieważ wniosek złożony przez 
nasze stowarzyszenie na wykonanie 
dwóch murali został pozytywnie za-
opiniowany przez Ministerstwo Obro-
ny Narodowej.

Pozostała do uzgodnienia forma prze-
kazu, a ta musiała być zaakceptowana 
przez MON, włącznie z takimi szcze-
gółami jak czcionka czy kolorysty-
ka. Zaledwie kilka dni po podpisaniu 
umowy, wykonawca Adam Wirski 
(pseudonim artystyczny kruK) przy-
stąpił do intensywnych prac, które 
trwały ponad dwa tygodnie. 

Przez cały ten czas zainteresowanie 
muralami było bardzo duże. Do po-
mysłodawcy i koordynatora prac, 
pana Marcina Szarszewskiego, roz-
dzwoniły się telefony. Dzwonili re-
porterzy z telewizji, radia oraz gazet, 
ale i – co nas bardzo cieszy – miesz-
kańcy. Wszyscy pytali o murale i samą 
bitwę. A ta wśród nasielszczan była do-
tychczas mało znana. 

Wiktoria polskich żołnierzy w „Bi-
twie Warszawskiej” nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie sukcesy 5. Armii gen. 
Władysława Sikorskiego odniesione 
w boju nad Wkrą i bitwie o Nasielsk. 
Śmiały manewr z nad Wieprza, któ-
rym dowodził osobiście marsz. Józef 
Piłsudski byłby bez znaczenia, gdyby 
nie zwycięstwo 5. Armii (Norman Da-
vies „Orzeł Biały. Czerwona gwiazda”). 

Szczęście wojskowe, które nie omija-
ło marsz. Piłsudskiego, również w tym 
przypadku mu dopisało. Dużo licz-
niejsza Armia Czerwona po przegra-
nej bitwie o Nasielsk nie parła już do 
przodu ku Warszawie, a rozpoczęła 
odwrót.

Dzień 16 sierpnia jest świętem dla 
Nasielska. To w tym dniu oddziały 
gen. Aleksandra Osińskiego z 17 DP 
po zaciętych i krwawych walkach 
wyzwoliły miasto z rąk bolszewików, 
a sam generał za ten czyn otrzymał 
najwyższe odznaczenie bojowe - or-
der Virtuti Militari. Przez Nasielsk prze-
maszerowały jeszcze oddziały 9 DP, 
22 DP i pułk z Brygady Syberyjskiej, 

wchodzące w skład 5. Armii. Tego 
samego dnia do Nasielska przybyli 
również znamienici goście i politycy 
z Premierem Witosem na czele. To 
wreszcie ten dzień i na pamiątkę tych 
wydarzeń, 68. pułk piechoty obrał 
jako swoje święto pułkowe, a do dnia 
dzisiejszego jedna ze szkół we Wrze-
śni wspomnienia z 16 sierpnia 1920 r. 
w Nasielsku ma wpisane w swoje karty 
z historii.

Nasielsk takiego szczęścia niestety nie 
miał. Bitwa, która na przedpolach War-
szawy zgromadziła największą ilość 
żołnierzy, była praktycznie nieznana 
mieszkańcom naszego miasta. Nie 
jest to żadną niespodzianką, ponieważ 
materiałów źródłowych na ten temat 
brakowało, a oficjalna strona Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku jeszcze kilka 
miesięcy temu pod wydarzeniami 
z sierpnia 1920 r. wspominała tylko 
o Borkowie. 

Postanowiliśmy jak najwięcej szcze-
gółów wydarzeń sierpnia 1920 r. z te-
renów naszej gminy przedstawić na 
muralach. Udało się pokazać dwie 
ważne bitwy z myślą o tym, że zain-
spirują one osoby przechodzące lub 
przejeżdżające przez Nasielsk do po-
głębienia wiedzy na ten temat. 

Taki wydźwięk został również prze-
kazany w wystąpieniach osób, które 
20 września br., uroczyście odsłoniły 
murale. Aktu tego dokonali: profesor 
Lech Wyszczelski, radni z klubu Nie-

zależni Skuteczni Zaangażowani pano-
wie: Marcin Szarszewski i Rodryg Czyż 
oraz autor tego reportażu – Robert 
Sierzputowski. Uroczystość odsłonię-
cia poprowadziła pani Anna Kotarbiń-
ska, a udział w niej wzięli zaproszeni 
goście oraz liczne grono przybyłych 
mieszkańców miasta i gminy (ok. 150 
– 200 osób). Swoją obecnością za-
szczycił nas również pan Adam „kruK” 
Wirski - twórca murali.

Nasielskie murale docenił Minister 
Obrony Narodowej, kierując do 
uczestników uroczystości ich od-
słonięcia list, w którym napisał m.in. 
Cieszę się, że przy wsparciu minister-
stwa obrony narodowej, powstało 

w przestrzeni miejskiej 
Nasielska dzieło bę-
dące ciekawą for-
mą upamiętnienia 
tutejszych wydarzeń 
sprzed wieku. Wyda-
rzeń, które były ele-
mentem niezwykle 
ważnego polskiego 
zwycięstwa dla wol-
ności nie tylko nasze-
go kraju, ale i całej 
Europy. 

Uroczystość zosta-
ła poprzedzona za-
wodami sportowymi 
w postaci b iegów 
sztafetowych, a także 
poprzez zmagania in-
telektualne w ramach 
konkursu historycz-
nego. Zarówno bieg, 
jak i konkurs cieszył 
się dużym zaintere-
sowaniem młodzie-
ży i mieszkańców, 
a każdy z uczestni-
ków otrzymał nagro-

dę w postaci pamiątkowego medalu 
lub nagród pieniężnych i książkowych.

W konkursie historycznym z 22 py-
taniami na temat bitwy o Nasielsk naj-
lepiej poradzili sobie uczniowie z LO 
w Nasielsku: Stanisław Budnik oraz 
Dawid Suwiński. Obecna na uroczy-
stości nauczycielka historii, pani Ewa 
Tylińska, nie kryła satysfakcji z wyni-
ków swoich podopiecznych, zwłasz-
cza, że uczniowie mieli bardzo mało 
czasu na przygotowanie się do kon-
kursu. Trzecie nagrodzone miejsce 
zdobył uczeń SP 2 Maksymilian Czyż.

Zaproszenie do biegów w sztafecie 
4x300 m organizatorzy wysłali do 
wszystkich szkół z gminy Nasielsk oraz 
druhów z OSP. Miejsce startu zapełni-
ła dodatkowo spragniona rywalizacji 
młodzież, w ostatniej chwili zapisywa-
na przez rodziców. Najszybciej, z cza-
sem 3.06 przybiegła drużyna z LO 
Komornica (J. Jechalik, B. Rzepkow-
ski, P. Lubiak, B. Saliszewski). Drugie 
miejsce z czasem 3.08 miała drużyna 
„Kumple z klasy” (M. Sierzputowski, 
A. Drozd, B. Dygus, B. Konerberger). 
Trzecie miejsce zajęła drużyna z Po-
powa z czasem 3.10 (D. Wiśniewski, B. 
Wiechowicz, A. Mikucki, D. Zaremba). 
Na wyróżnienie zasługuje również 
drużyna z OSP Jackowo, która biegła 
w strażackim umundurowaniu oraz 
pomagała nam zabezpieczyć trasę.

Po zakończonych uroczystościach 
członkowie Stowarzyszenia NBT za-

prosili zebranych na rodzinny pik-
nik. Przysmaki z grilla i domowe 
ciasto było w ten ciepły, słoneczny 
dzień zwieńczeniem wszystkich prac 
pod nazwą: „100. rocznica bitwy 
o Nasielsk i bitwy nad Wkrą”.

Robert Sierzputowski  
Prezes Stowarzyszenia  

Nasielsk Baszta Team 
Zdjęcie Marcin Tracz.
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ABC OGRODNICTWA

Wrzosy i wrzośćce
Krzewinkami kwitnącymi od połowy lipca do listopada są wrzosy. Listki 
większości ich odmian są cały rok zielone,  u niektórych wrzosów bru-
natnieją lub brązowieją zimą.

Wrzosy preferują gleby słabe, zakwaszone, lubią rosnąć na słonecznym, 
suchym stanowisku. Nie lubią gleb zbyt wilgotnych, nie lubią ani przesu-
szenia, ani zalania. Ładnie wyglądają posadzone w większych grupach. 
Zaleca się sadzenie 10-15 sztuk na jeden metr kwadratowy. Zakupione 
w doniczkach, podobnie jak inne rośliny, można sadzić przez cały rok. 
Stosuje się je do wypełnień między azaliami, pierisami, kalmiami, ró-
żanecznikami, rzadko posadzonymi żarnowcami, strzyżonymi buksz-
panami czy też iglakami, np. sosnami górskimi. Z kolorowych odmian 
wrzosów (cytrynowych, fioletowych, bordowych, białych) można robić 
tęczowe kompozycje. Wrzosy ładnie wyglądają posadzone wśród ka-
mieni w kompozycjach z kostrzewą siną, lnem trwałym, rozchodnikami, 
a także narcyzami. Często stanowią dekorację mieszkań, balkonów, tara-
sów. Ostatnio chętnie wykorzystywane są również do dekoracji nagrob-
ków w zastępstwie chryzantem. Bardzo ładnie wyglądają kompozycje 
z wrzosów, kapusty ozdobnej i bluszczu posadzone w dużych, niskich 
donicach. Często też zastępują okolicznościowe bukiety. Nie należy jed-
nak przesadzać z liczbą łączonych kolorów. Nie zaleca się wykorzysty-
wania do jednej kompozycji więcej niż trzech kolorów.

Wrzosy to krzewinki, które osiągają wysokość od 10 do 40 cm. Ładnie 
wyglądają posadzone pasami, nierównymi smugami lub w barwnych pla-
mach. Posadzone w rozstawie 25-35 cm stworzą po 2-3 latach kolorowy 
kobierzec. Należy jednak pamiętać, by po posadzeniu rośliny te regular-
nie podlewać do czasu, gdy dobrze się zakorzenią. Zaleca się też okry-
cie korzeni warstwą kory sosnowej, co zapobiegnie parowaniu wody 
i przesuszaniu podłoża. W sprzedaży jest wiele gatunków różniących się 
kolorem kwiatów. Wrzosy mają kwiaty we wszystkich odcieniach fio-
letu, różu, różowo-srebrzyste, łososiowe, białe, pomarańczowe, żółte. 
W zależności od odmiany różnią się też kolorem pędów, które mogą być 
seledynowe, czy prawie cytrynowe, a także sposobem przebarwienia, 
czy wielkością pąków, które mogą być grube i okazałe. Kwiaty pełne, 
półpełne, pączkowe. Dostępne są też odmiany o żółtych i pomarań-
czowych liściach, które chętnie kupowane są do tworzenia wspaniałych 
kompozycji dekoracyjnych. Niektóre z odmian wrzosów przebarwiają 
się na kolor rudy lub brązowy. Bardzo atrakcyjne są odmiany pączkowe, 
których wybarwione pąki nie otwierają się, ale pozostają na pędach aż 
do wiosny. Dopiero wiosną opadają. Wrzosy, których pędy zasuszymy, 
nie stracą też swojego uroku.

Po kwitnieniu, późną jesienią lub dopiero wiosną, należy rośliny przy-
ciąć (sekatorem lub nożycami ogrodniczymi) tuż poniżej przekwitłych 
kwiatostanów (nie przy ziemi), co spowoduje ich lepsze rozkrzewienie 
i kwitnienie. Jeśli po przycięciu prognozowane będą przymrozki, zaleca 
się okrycie przyciętych krzewinek agrowłókniną. Prawidłowo przycięte 
krzewinki wrzosowe tworzą gęste kolorowe poduchy zdobiące nasze 
rabaty czy też kompozycje w donicach.

Zakładając wrzosowisko, należy zadbać, aby odczyn podłoża był kwaśny 
(pH 3,5-5,5). Glebę ogrodniczą można zakwasić ziemią kompostową lub 
kwaśnym torfem. Dobrze jest też dodać żwir i gruboziarnisty piasek i wy-
mieszać na głębokości 10-15 cm.

Podobne do wrzosów są kwitnące pięknie wrzośce. Są one bardziej ka-
pryśne i nie tak odporne na mróz jak wrzosy, dlatego częściej traktuje je 
się jako rośliny jednoroczne. Kupując wrzosy, często zastanawiamy się, 
jak je odróżnić od wrzośców. Otóż wrzosy (Calluna) mają łuskowate liście 
ustawione pod kątem do łodygi. Kwitną od lipca do późnej jesieni. Ich 
kwiaty wyglądają jak dzwoneczki składające się z oddzielnych kwiatków. 
Wrzośce natomiast (Erica) mają igiełkowe liście osadzone prostopadle do 
pędu. Kwitną od końca lutego do maja, przy czym wrzosiec Erica gracilis 
kwitnie jesienią. Rośliny te warto przed nadejściem przymrozków wy-
sadzić z donic do gruntu, co spowoduje lepsze warunki do przetrwania 
zimy. Ewentualnie, jeżeli nie chcemy, czy też nie mamy możliwości wy-
sadzenia wrzosów do ogrodu, warto zabezpieczyć donicę np. styropia-
nem, co zapobiegnie przemarzaniu ich systemu korzeniowego. Zaleca 
się zabezpieczenie korzeni wrzosów i wrzośców przed dużymi mrozami, 
np. gałązkami z iglaków, czy też korą sosnową. Należy to zrobić przed 
nadejściem silnych mrozów. Do okrywania wrzosów nie należy używać 
słomy, suchych liści i folii. Wysoka temperatura i wilgoć wywołują bo-
wiem szarą pleśń, choroby grzybowe, brązowienie i zamieranie pędów.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Pielęgnacja sierści 

DO ADOPCJI

Psiaki czekają na dom
Polecamy do adopcji dwa szczeniaki: pieska i suczkę. Mają ok. 7 – 8 tygodni, są odrobaczone. Osoby zainte-
resowana adopcją prosimy o kontakt. Szczegóły: Aldona – 735 084 106, Anna – 570 512 956. Obowiązuje 
procedura adopcyjna. 

Pamiętaj, aby zbyt często nie ką-
pać psa. Każda kąpiel usuwa ze 
skóry psa naturalną powłokę lipi-
dową (która pełni funkcję ochron-
ną). Większość psów (poza kilkoma 
rasami wymagającymi częstych 
kąpieli) nie powinna być kąpana 
częściej niż raz na kilka miesięcy. 
Jeśli planujesz kąpiel psa (pamiętając 
zawsze, aby woda do kąpieli była 
letnia), najlepiej zrób to wieczo-
rem, po ostatnim spacerze – tak, 
aby pies zdążył wyschnąć do rana. 
Podczas kąpieli nigdy nie mocz 
uszu psa, gdyż są one zbudowane 
w ten sposób, że gdy dostanie się 
do nich woda, ciężko będzie się jej 
wydostać, a to może prowadzić 
do bardzo bolesnego zapalenia 
uszu. Poza wspomnianą wcze-
śniej wodą z octem oraz do-
stępnymi na rynku szamponami 
suchymi (tych sposobów kąpieli 
możesz używać w tak zwanych 
sytuacjach awaryjnych), w skle-
pach z psimi akcesoriami do-
stać można tradycyjne (mokre) 
szampony dla psa. Wybór tych 
preparatów jest bardzo szeroki, 
najlepiej więc poradź się sprze-
dawcy w sklepie, który pomoże 
ci dobrać szampon adekwatny 
do sierści twojego psa. 

N igdy n ie kąp psa w ludz-
kim szamponie do włosów lub  
w mydle w płynie, bo może to 
źle odbić się na zdrowiu zwie-
rzęcia! 

Jeśli nie chcesz samodzielnie 
kąpać psa, obawiając się, czy 
zrobisz to właściwie, możesz 
skorzystać z jednego z wielu sa-
lonów groomerskich. Oprócz 
kąpieli pielęgnacja sierści psa 
polega na jej regularnym wy-
czesywaniu. Jeśli pies nie bę-
dzie regularnie wyczesywany, 
bardzo prawdopodobne jest, 
że zrobią mu się kołtuny, które 
trzeba będzie obciąć, bo roz-

czesanie ich po czasie nie będzie 
możliwe. Kołtuny robią się oczy-
wiście głównie u psów z długą sier-
ścią (często np. za uszami – warto 
więc temu miejscu poświęcić 
szczególną uwagę), nawet u psów 
krótkowłosych trzeba jednak wy-
czesywać tzw. podszerstek. Do 
czesania psa najlepiej nadają się 
szczotki przypominające grabki  
z gęsto ułożonymi i tępo zakoń-
czonymi „ząbkami”. Jeśli masz inny 
rodzaj szczotki, to upewnij się, czy 
nie ma ona ostro zakończonych 
„ząbków” (może to pokaleczyć psa 
i sprawić, że w przyszłości będzie 
się bał czesania). Oprócz pielęgnacji 

sierści należy zadbać o odpowied-
ni stan pazurów psa. W większości 
przypadków psy naturalnie ściera-
ją sobie pazury podczas chodze-
nia. Czasem jednak – np. gdy pies 
jest chory/ ma zwyrodnienia kości 
i nie obciąża podczas chodzenia 
którejś z kończyn – pazury są za 
długie i należy je przyciąć. Nigdy 
nie rób jednak tego samodzielnie 
(chyba że masz w tym bardzo dużą 
wprawę!), bardzo łatwo jest bowiem 
uszkodzić rdzeń pazura, co sprawi 
psu ogromny ból. Lepiej poprosić 
o pomoc lekarza weterynarii. 

Źródło: Poradnik po adopcji 
schroniska na Paluchu.
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Żbik na szczycie

WSPOMNIENIE

Francuz,  
który kochał Nasielsk
Christiana Utzel znało wielu nasielszczan i mieszkańców nasielskiej gmi-
ny. Mieszkał wśród nas zaledwie 10 lat, a wydawało się, że mieszka tu od 
zawsze, bo miał tu wielu przyjaciół i znajomych. Wspólnie z żoną Iwoną 
prowadził pizzerię Salermo na ul. Warszawskiej 18. Uroczą pizzerię, po-
łożoną w samym środku miasta, w dodatku w charakterystycznym dla 
Nasielska miejscu tuż przy historycznej Baszcie. Lokal gastronomiczny 
państwa Utzel znajduje się poniżej poziomu ulicy, czyli niejako w pod-
ziemiu, w miejscu dawnej lodowni, gdzie przez całą zimę składowano 
lód, aby używać go przez całe lato. 

W tym to miejscu państwo Utzel urządzili lokal gastronomiczny jakie-
go nie powstydziłaby się nawet Warszawa, a może nawet Paryż. Pan 

Christian Utzel pochodził z Francji. Tam przyszedł na świat 3 września  
1962 r. Z wykształcenia był informatykiem, z zamiłowania gastronomem. 
Był człowiekiem ciekawym świata. Kochał ludzi, kochał przyrodę.

Do Polski przyjechał 30 lat temu i od razu zakochał się w naszym kraju. 
Jak wspomina żona Irena – urzekła go prostota w kontaktach między 
ludźmi, polski sposób bycia, polska gościnność. Od tej pory często po-
dróżował między Polską i Francją. 22 lata temu w czasie pobytu w Po-
miechówku u przyjaciela poznał Iwonę Stępkowską pochodzącą z okolic 
Płońska. Ostatnie 10 lat państwo Utzel zatrzymali się w Nasielsku, gdzie 
realizowali się zawodowo i gdzie właśnie pozyskali wielu przyjaciół. Pani 
Iwona podkreśla w tym względzie zasługi męża. Podkreśla jego prostotę 
bycia i przyjazne podejście do każdego człowieka. Klienci – goście piz-
zerii byli traktowani przez niego z szacunkiem niezależnie od płci, wieku 
czy wyznawanych poglądów. On razem z zoną i cała załogą tworzyli tutaj 
rodzinną atmosferę.

Dzisiaj z żalem żegnamy tak wspaniałego, otwartego na innych, człowie-
ka. Zmarł we Francji 3 września 2020 roku w równą, a pięćdziesiątą ósmą 
rocznicę urodzin. Cześć Jego Pamięci.

Andrzej Zawadzki

Kolejne mecze nasielskiej dru-
żyny nie zawiodły kibiców. Za-
równo spotkanie w Nasielsku 
z Błękitnymi Raciąż, jak i wyjaz-
dowe z  Konopianką Konopki 
okazały się zwycięskie dla Żbika.

Spotkanie z gośćmi z Raciąża ro-
zegrano 19 września o godzinie 
15:00. Pierwszy gol padł niespo-
dziewanie w pierwszej minucie 
i był dziełem nowego zawodnika 
Żbika Nasielsk, Macieja Ćwiąkały. 
Na drugiego gola kibice czekali 
niespełna kwadrans. Tym razem 
celny strzał do bramki wykonał 
Adam Rybka, także nowy na-
bytek naszej drużyny. Bramko-
wy dorobek Żbika w tym meczu 
dopełnił w 26. minucie Mikołaj 
Adamski. Wynik 3:0 utrzymał się 
do końca pierwszej połowy.

W drugiej połowie goście pró-
b owal i  odrob ić strat y,  jednak 

nerwowa gra skutkowała żółtymi 
kartkami dla dwóch zawodników 
Błękitnych oraz jednego ze Żbi-
ka Nasielsk (Damian Załoga). W  
72 . minucie jednemu z gości, 
Łukaszowi Szelągiewiczowi, uda-
ło się jednak przełamać obronę 
i zaskoczyć bramkarza  Żbika. 
Była to honorowa bramka dla 
Raciążan.

Tym samym mecz zakończył się 
wynikiem 3:1 dla Żbika Nasielsk 
i cenne trzy punkty zostały do-
pisane na konto nasielskiej dru-
żyny. 

M e c z  K o n o p i a n k a  K o n o p -
k i  – Żb ik  Nas ie l sk  rozeg rano  
26 września br. To było wyjąt-
kowe i emocjonujące spotkanie, 
ponieważ obie drużyny w tym 
s e zo n i e  n i e  p r ze g ra ł y  p r ze z  
8 rozegranych kolejek ani jedne-
go meczu. Konopianka Konopki 

to drugi w lidze ciechanowsko-
-ostrołęckiej beniaminek, czyli 
drużyna, która awansowała z Kla-
sy A. Zajmuje wysoką, bo czwar-
tą lokatę w tabeli ligowej.

Pierwsze minuty to próba zdo-
bycia przewagi i wyczucia prze-
ciwnika.  Nie zawiódł Mateusz 
Bramowicz, który w 27. minucie 
jako pierwszy zdobył bramkę dla 
Żbika Nasielsk. Zdobycie przewa-
gi zmotywowało nasielską dru-
żyną do dalszej ofensywy. Pod 
koniec pierwszej połowy dru-
giego gola dla Żbika zdobył Ka-
mil Stańczak.

W drugiej połowie zawodnicy 
wychodzili na boisko z komfor-
tem psychicznym posiadania 
przewagi, którą co najmniej mu-
sieli utrzymać. Gospodarze prze-
konali się, że goście z Nasielska 
nie są łatwym przeciwnik iem. 

Trzeciego gola w meczu strzelił 
w 72. minucie Marcin Świderski. 
Kolejne minuty, to nerwowa gra 
po stronie gospodarzy i faule, 
a to skończyło żółtymi kartkami 
dla zawodnika Konopianki, ale 
i dla naszego Aleksandra Śmie-
tany, a tuż przed końcem meczu 
także dla Krzysztofa Świątka.

W doliczonym czasie gry ho-
norowego gola dla gospodarzy 
spotkania zdobył Kamil Nosa-
rzewski, który ustalił ostateczny 
wynik meczu. Spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 3:1 dla Żbika 
Nasielsk. Nasz zespół przywiózł 
kolejne 3 punkty, które zagwa-

ra n towa ł y  m u  p oz yc j ę  l i d e -
ra w tabeli. Ponadto Żbik został 
ostatnią drużyną w lidze bez po-
rażki. Oby ta passa trwała jak naj-
dłużej.

Pierwszy październikowy mecz 
Żbik Nasielsk na własnym boisku 
rozegra 3 października o go-
dzinie 15:00 z MKS Ciechanów, 
natomiast 10 października na-
sielscy piłkarze wyjadą na mecz 
do Ostrołęki z tamtejszą Narwią. 
Będą to więc mecze z obecnie 
najwyżej ulokowanymi konku-
rentami Żbika. 

Michał B.
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ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Narodowe czytanie – 
Juliusz Słowacki „Balladyna”
23 września 2020 roku, w niezwykle słoneczny pierwszy dzień ka-
lendarzowej jesieni, nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję 
Narodowego Czytania. W tym roku postanowiliśmy zorganizować ją 
w przepięknej scenerii, na łonie natury, wśród brzóz i dębów rosnących 
przy budynku szkoły. Czytaliśmy dramat Juliusza Słowackiego pt. „Bal-
ladyna”, który został wybrany przez organizatorów tej ogólnopolskiej 
akcji. 

Pierwsza odsłona Narodowego 
Czytania w naszej szkole odby-
ła się dla uczniów o godz. 10.30. 
Zaprosiliśmy klasy VI, VII i VIII, 
wszak utwór ten należy do kano-
nu lektur obowiązkowych. Nasi 
podopieczni przenieśli się w cza-
sy legendarne na tereny położo-
ne nad jeziorem Gopło. Poznali 
historię okrutnej i złej Balladyny. 
Mogli dostrzec, że u źródła roz-
grywającego się dramatu znajdu-
je się żądza władzy, którą opętana 
jest tytułowa bohaterka. Zadbali-
śmy o odpowiednią scenografię 
i piękne kostiumy, aby uatrak-
cyjnić naszym widzom to nie-
codzienne spotkanie z literaturą 
piękną. Nie zabrakło również muzyki i efektów dźwiękowych odpo-
wiednio dobranych do poszczególnych scen tej tragedii.

Po południu, o godzinie 15.00, w akcji Narodowego Czytania, której 
byliśmy organizatorem, wzięli udział także zaproszeni goście. Wśród 
nich nie zabrakło Waldemara Kordulewskiego – zastępcy Burmistrza 
Nasielska, Marka Maluchnika, Radosława Kasiaka, a także radnych: Ro-
dryga Czyża oraz Marcina Szarszewskiego. W tym miejscu dziękujemy 
za przybycie Radnym: Dariuszowi Kordowskiemu, Dawidowi Domale 
i Michałowi Brodowskiemu. Nasze podziękowania kierujemy pod ad-
resem wszystkich Państwa, którzy zaszczyciliście nas swoją obecnością. 
Było nam bardzo miło. 

Poniżej prezentujemy pełną obsadę. Cieszymy się, że tak wiele osób 
wzięło udział w tegorocznej akcji Narodowego Czytania w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. 
Balladyna – Joanna Czyż/ Anna Falkowska
Alina – Kinga Żabik
Kirkor – Mariusz Kraszewski / Marek Maluchnik
Wdowa – Bożena Kozłowska / Justyna Kołakowska
Kanclerz – Waldemar Kordulewski
Poseł miejski – Radosław Kasiak
Skierka – Aneta Czyż - Roszak
Chochlik – Paulina Mosakowska
Goplana – Anna Korycka / Aleksandra Maciątek / Małgorzata Komo-
rowska
Grabiec – Tomasz Czajkowski / Rodryg Czyż
Filon – Krzysztof Macias / Marcin Szarszewski
Pustelnik – Justyna Margiel
Goniec – Krzysztof Margiel
Kostryn – Monika Brzezińska – Pająk

Scenografię przygotowały: Aneta Czyż-Roszak, Joanna Czyż oraz Ju-
styna Margiel. Oprawą muzyczną oraz efektami dźwiękowymi zajęła się 
Monika Paluszek.

Słowa podziękowania kierujemy także do naszych Ósmoklasistów, któ-
rzy odczytali akt III dramatu. Uważamy, że stanęliście na wysokości 
zadania. Dziękujemy za Wasz wkład pracy, zaangażowanie i trafną in-
terpretację. 

Anna Korycka 

ZE SZKÓŁ. SP Stare Pieścirogi

Ślubowanie pierwszaków

CHARYTATYWNIE

Przybij 5 Marcel
Marcel jest przedszkolakiem z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, urodził się hipoplazją obu rączek. Nie 
ma paliczków i przestrzeni międzypalcowych. Życie bez sprawnych rąk jest ogromnie trudne, dlatego muszę 
zrobić wszystko, żeby zapewnić mojemu dziecku niezależność. Jedyną szansą na sprawną przyszłość są skom-
plikowane operacje. Takiego leczenia zgodzili się podjąć specjaliści z Paley European Institute. To nasza ostatnia 
deska ratunku, tym bardziej boli fakt, że jest ona bardzo kosztowna... Pierwszy etap czeka nas już w połowie paź-
dziernika 2020 r. Drugi mamy zaplanowany na grudzień. Trzeci oddzielny w wieku 6-8 lat.

W piątek, 25 września, 
w Szkole Podstawowej 
im. Księcia Józefa Po-
niatowskiego w Starych 
Pieścirogach odbyło się 
ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej. Pasowanych na 
uczniów zostało 21 dzie-
ci, jedna klasa pierwsza. 
Wychowawczynią klasy 
jest Hanna Golnik. Pod-
czas uroczystości pierw-
szoklasiści zaprezentowali  
swoje artystyczne umie-
j ę t n o ś c i .  Re c y to wa l i 
i śpiewali bez większej tre-
my. Uśmiechnięte twarze 
głównych bohaterów ubranych w stroje galowe, wywoływały radość wszystkich zebranych. 

Od tego dnia, jako pełnoprawni uczniowie Szkoły Podstawowej, pierwszaki będą miały nie tylko prawa, ale i obo-
wiązki. I chociaż może nie zawsze będzie łatwo, to otworzyła się przed nimi „ciekawa księga świata”. Przewracając 
kolejne jej karty, będą zdobywały wiedzę i rozwijały swoje zainteresowania.

(hg)
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Baran 21.03-20.04
Bądź samodzielny i nie wymagaj od ludzi 
za wiele. Trzymaj nerwy na wodzy i nie 
daj się wciągnąć w żaden konflikt. Intuicja 
będzie Twoim najlepszym drogowska-
zem. Staniesz się bardziej wyrozumiały.

Byk 21.04-20.05
Nie złość się na bliskich, po prostu daj lu-
dziom podejmować własne decyzje. Skup 
się na swoich sprawach, zamiast rządzić 
całym światem. Możesz poznać kogoś, 
kto pomoże Ci w biznesie. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz czujny i ostrożny, dzięki temu 
odkryjesz sekret lub zapobiegniesz zawo-
dowym problemom. Odwiedzaj urzędy, 
nie bój się zebrań i ocen. Postaraj się do-
trzymywać wszystkich obietnic.

Rak 22.06-22.07
Nie przesadzaj  z ambicjami. Pora trochę 
bardziej zadbać o siebie i swoje interesy. Za-
miast tłumić w sobie emocje, od razu mów 
innym, co Ci się nie podoba. Pamiętaj, żeby 
wysypiać się i nie martwić na zapas.

Lew 23.07-23.08
Szanuj swoje pieniądze, a szybko będziesz 
miał ich więcej. W pracy czekają na Ciebie 
trudne do spełnienia wymagania, ale pora-
dzisz sobie. Przed Tobą teraz dużo interesu-
jących wydarzeń.

Panna 24.08-22.09
Przejdziesz bez trudu przez ważne zawodo-
we rozmowy. Nie wstydź się zapytać o pod-
wyżkę lub premię. Zawarte teraz znajomości 
warto pielęgnować i podtrzymywać. Jedz 
więcej warzyw i owoców.

Waga 23.09-23.10
Skup się na pracy, ale nie odmawiaj pomo-
cy kolegom. Bądź konsekwentny i staraj się 
postawić na swoim. Pamiętaj, że podczas 
remontów musisz przypilnować fachow-
ców osobiście. 

Skorpion 24.10-22.11
Zapowiada się większe ożywienie w spra-
wach towarzyskich. Przyjaciele znajdą dla 
Ciebie więcej czasu i będziesz w centrum ich 
uwagi. Korzystaj z życia, bo nie wiadomo kie-
dy nadarzy się następna okazja, by zaszaleć.

Strzelec 23.11-21.12
Staraj się być bardziej cierpliwym i nie de-
nerwuj się o byle co. To dobry czas, aby 
zapomnieć o niepotrzebnych kłótniach 
i pogodzić się z osobami, do których czu-
jesz żal. Przestrzegaj zasad. 

Koziorożec 22.12-20.01
Nie bój się zmian, bo dobrze na nich wyj-
dziesz. Trzymaj się z daleka od ludzi, któ-
rych nie lubisz. Najbliższy czas sprzyja 
zajęciom związanym z domem i rodziną. 
Bądź bardziej punktualny.

Wodnik 21.01-19.02
Wyciągnij wnioski ze swoich niepowodzeń 
i nie daj się chandrze. Humor poprawi Ci 
rozmowa z przyjaciółmi. Nie ufaj pochleb-
com i lizusom, którzy próbują wykorzystać 
Twój entuzjazm do swoich celów.

Ryby 20.02-20.03
Będzie można na Ciebie liczyć. Podejmiesz 
się wielu ważnych spraw, a nawet kogoś wy-
ręczysz w trudnych obowiązkach. Unikaj 
nadmiaru cukru, a będziesz w doskonałej 
kondycji.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
30 września-4 października godz. 15:00

7-8 października godz. 15:00

TARAPATY 2
Familijny, Przygodowy; Polska; Czas trwania 1 godz. 27 min.
Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła 
kolekcji – „Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kra-
dzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci 
muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdzi-
wego złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale 
na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, 
a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu 
przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej.

2-4 października godz. 17:00 2D dubb.
7-11 października godz. 17:00 2D dubb.

14-15 października godz. 17:00 3D dubb.

MULAN
Fantasy, Przygodowy; USA; Czas trwania 1 godz. 55 min.
Kobieta o imieniu Hua Mulan przebrana za mężczyznę 
zaciąga się do cesarskiej armii, aby pomóc swojemu 
schorowanemu ojcu.

2-4 października godz. 19:00 2D nap.
7-8 października godz. 19:00 2D nap.

AFTER 2
Melodramat; USA; Czas trwania 1 godz. 45 min.
Aby zapomnieć o Hardinie, Tessa rzuca się w wir pra-
cy. Chłopak nie zamierza się jednak poddać.

9-11 października godz. 15:00 2D dubb.
14-15 października godz. 15:00 2D dubb.

WALECZNE RYBKI
Animacja, Przygodowy; USA; Czas trwania 1 godz. 15 min.
Dzielna papugoryba Alex z pomocą przyjaciół rusza 
na ratunek, aby powstrzymać wyciek ropy i uchronić 
ocean przed katastrofą. Alex przez całe życie marzył 
o zostaniu super bohaterem. Niespodziewanie do-
staje swoją szansę, gdy w pobliżu jego rafy koralowej 
pojawia się tajemnicza czarna substancja. Aleks i jego 
dzielni kumple – konik morski Christin i rozdymka Ed 
podejmują decyzję o opuszczeniu rafy by stawić czoła 
zagrożeniu i ocalić swój dom.

9-11 października godz. 19:15 2D
14-18 października godz. 19:15 2D
21-22 października godz. 19:15 2D

JAK ZOSTAĆ GWIAZDĄ
Komedia obycz.; Polska; Czas trwania 1 godz. 57 min.
Kontrowersyjny program telewizyjny „Music Race” 
poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Pol-
ski. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi,  
a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zde-
cyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz 
Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa 
(Julia Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama 
polskiego jazzu – Urszula Dudziak. Na castingu, który 
odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi 
do awantury. Doprowadza do niej Ostra (Katarzyna 
Sawczuk) – zbuntowana nastolatka, oburzona arogan-
cją jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec 
matki dziewczyny (Anita Sokołowska). Skandal jest na 
rękę producentowi (Tomasz Karolak), który decydu-
je o zakwalifikowaniu Ostrej do dalszego etapu show.

16-18 października godz. 15:00 i 17:00 2D
21-22 października godz. 15:00 i 17:00 2D

23-25 października godz. 15:00 2D
28-29 października godz. 15:00 2D

TROLLE 2
Animacja, Komedia; USA; Czas trwania 1 godz. 30 min.
Królowa Poppy i Mruk odkrywają, że poza ich wioską 
istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi 
– by tak rzec – jakoś im nie po drodze. Kiedy niespo-
dziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej popula-
cji Trolli, Poppy i Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą  
w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, 
by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszyst-
kie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.

UWAGA!  UWAGA!  
Możliwe zmiany w repertuarze.Możliwe zmiany w repertuarze.      

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  
widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  

Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego 
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-

wirusa-sars-cov-2-w-polscewirusa-sars-cov-2-w-polsce
Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust podczas seansu.Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust podczas seansu.

www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl
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DROBNE

Sprzedam działkę w Nasielsku  

ul. Ogrodowa 1164 m. Tel. 504 178 711.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 

556 774.

Sprzedam mieszkanie w bloku (II pię-

tro) w Nasielsku (osiedle Warszawska). 

Powierzchnia 60m2, po kapitalnym 

remoncie. Cena 4700zł/m2. Tel. 512 

221 616 lub 521 881 222.

Zakład krawiecki w Nasielsku zatrudni 

brygadzistkę oraz szwaczki do przy-

uczenia. Tel. 606 656 545.

Sprzedam samochód ciężarowy 

AVIA A31 turbo, 97 r., ładowność 3t. 

Łaniewski Leszek Popowo Borowe 

gmina Nasielsk. Tel. 504383151.

Sprzedam dom w Nas ie l sku  

ul. Wiśniowa. Wszystkie media, działka 

560 m2. Tel. 697 141 185.

Do wynajęcia lokal o pow. 24m2 w ści-

słym centrum Nasielska. Wszystkie 

media + prywatny parking. Tel. 531 

881 222 lub 531 881 555.

Sprzedam garaż murowany na osiedlu 

Warszawska. Tel.602 426 892.

Ogólne remonty, łazienki, płytkowanie. 

Tel. 516 315 490.

Sprzedam 5 ton owsa Tel. 603 136 686.

Dam pracę przy zbiorze jabłek.  

Tel. 514 023 924.

S p r z e d a m  k u c h n i ę  g a z o w ą 

Mastercook.Cena 150 zł. Tel. 535 

005 451.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy 

dyżur rozpoczyna się o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego 
pod numerem telefonu 572 388 046

28.09.–4.10.2020 r. Apteka Centrum, ul. Warszawska 36 
Nowy Dwór Maz.

5.10.–11.10.2020 r. Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.
12.10.–18.10.2020 r. Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.

UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO  
z dnia 21 listopada 2019 r.

Grupa AA „Powrót do Źródeł”  
zaprasza we wtorki o godz. 19.00  

na mityng
Tel. 573 237 400.

TO MIEJSCE  

CZEKA NA 

TWOJĄ  
REKLAMĘ

tel. 23 691 23 43



152.10.–15.10.2020; Życie Nasielska nr 21 (563) ROZMAITOŚCI
Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Październik miesiącem 
mutyzmu wybiórczego!
Niektóre dzieci są ciche z natury i tak samo zachowują się zarówno w domu, jak i w szkole. 
Nie mówią zbyt wiele, ale mogą ożywić się podczas rozmowy o ciekawym dla nich temacie, 
który rozpala ich wyobraźnię. Jeżeli radzą sobie w szkole, mają jednego czy dwóch dobrych 
przyjaciół i nie są prześladowane przez innych, ciche dzieci bardzo dobrze radzą sobie bez 
strachu w domu i w szkole. Ich zrelaksowany język ciała i wyraz twarzy pokazują, że są 
szczęśliwe, jeśli mogą się przysłuchiwać bez konieczności odzywania się, w odróżnieniu 
do ich bardziej głośnych kolegów i koleżanek. 
Nie wszystkie ciche dzieci czują się komfortowo z ciszą.
Jednak dla niektórych cichych dzieci i młodzieży to wszystko może wyglądać inaczej. Mogą 
oni zmagać się z zaburzeniem lękowym o nazwie mutyzm wybiórczy (MW) – fobią przed 
mówieniem w określonych sytuacjach. Te osoby wcale nie chcą być ciche. Mogą mieć wiele 
do powiedzenia, ale nie mogą tego swobodnie wypowiedzieć – sama myśl o rozmowie 
z określonymi ludźmi wypełnia je wielkim strachem, ogarnia je uczucie paniki lub zastygają 
w bezruchu. Zwykle czują blokadę w gardle, ponieważ ich mięśnie zaciskają się i nie mogą 
wydobyć z siebie słowa, zaśmiać się, odkaszlnąć lub czegoś wykrzyczeć. Dziecko kojarzy 
mówienie z ogromnym lękiem i zachowuje milczenie, żeby ten dyskomfort zniwelować. To 
nie jest wybór dziecka, ale automatyczna odpowiedź jego organizmu na bodziec lękowy, 
który pojawia się w określonych sytuacjach społecznych. Dziecko często nie jest w stanie 
wydać z siebie żadnego dźwięku, nawet jego ruchy nie są swobodne. Czasami, kiedy 
dziecko bardziej obawia się konsekwencji milczenia, może odezwać się bardzo cichutko lub 
szepcząc na ucho. Najczęściej można też zauważyć napiętą postawę ciała, ograniczoną 
mimikę twarzy, nerwowe gryzienie rękawa, wkładanie palców do buzi, odwracanie głowy, 
unikanie kontaktu wzrokowego itp.
Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe.
Dziecko lub osoba dorosła z mutyzmem wybiórczym najczęściej swobodnie rozmawia 
w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy w innych sytu-
acjach społecznych. Zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między drugim a piątym rokiem 
życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Dziecko 
z mutyzmem wybiórczym może w ogóle nie odzywać się do nauczycieli, rówieśników lub 
mówić tylko do wybranych osób. Niektóre dzieci z mutyzmem wybiórczym mają problemy 
z jedzeniem na terenie przedszkola, szkoły i korzystaniem z toalety. Zazwyczaj nie mają 
trudności dydaktycznych, a często, w sytuacjach, gdy mowa nie jest wymagana, mogą 
odnosić sukcesy edukacyjne.
Milczenie dziecka nie wynika z uporu, manipulacji czy osobistej niechęci dziecka do do-
rosłego, ale jest spowodowane silnym lękiem. Każde dziecko z mutyzmem wybiórczym 
pragnie mówić!
Dzieci z mutyzmem wybiórczym pozostawione bez pomocy są narażone na inne 
trudności społeczne w przyszłości. Brak właściwej pomocy dziecku może prowadzić 
do unikania sytuacji społecznych, w których dziecko chciałoby wziąć udział. Mówienie, 
a zwłaszcza rozpoczęcie rozmowy, jest dla dzieci z MW bardzo trudne, stąd przy braku 
zrozumienia i odpowiedniego wsparcia, mogą one unikać kontaktów z innymi ludźmi. 
Unikanie sytuacji społecznych prowadzi do braku umiejętności nawiązywania relacji 
i utrzymywania przyjaźni z kolegami i koleżankami, a w konsekwencji może doprowadzić 
do fobii społecznej i izolacji społecznej dziecka, a nawet depresji. Dlatego ważne jest 
jak najwcześniejsze wykrycie tego zaburzenia i odpowiednia, systematyczna praca nad 
lękiem w miejscu, gdzie on występuje.
Z mutyzmu wybiórczego się nie wyrasta, ale trzeba nad nim pracować!
Wczesna diagnoza i odpowiednio podjęta terapia mogą przyczynić się do szybszej poprawy 
funkcjonowania dziecka. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele, lekarze rodzinni, rodzice 
baczniej przyglądali się dzieciom nieśmiałym i małomównym.
Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy:
 – negatywne wzmacnianie mutyzmu przez zwiększoną uwagę i rozczulanie się nad dzieckiem;
 – brak odpowiedniej interwencji;
 – pogodzenie się z mutyzmem dziecka;
 – zdolność do przekazania prawie każdej informacji niewerbalnie;
 – negatywny model komunikacji w rodzinie;
Jak zachować się w obecności dziecka, które mówi mało lub milczy?
 – nie zmuszaj dziecka do mówienia i nie zawstydzaj, jeśli nie jest w stanie rozmawiać 
w danej chwili;
 – traktuj dziecko tak samo jak inne dzieci – nie skupiaj na nim swojej uwagi;
 – nie karz dziecka za brak mowy, nie bądź sfrustrowany, jeśli dziecko nie mówi;
 – nie zadawaj otwartych pytań, zmień je na pytania zamknięte tak, aby dziecko mogło 
kiwnąć głową tak lub nie;
Jeśli dziecko się odezwie – ukryj swoje zdziwienie. Zachowuj się normalnie.
Pierwsza diagnoza dziecka z podejrzeniem mutyzmu wybiórczego często jest stawiana 
przez nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, którzy obserwują u dziecka trudności w wer-
balnym komunikowaniu się z rówieśnikami i/lub personelem placówki oświatowej, a także 
inne charakterystyczne objawy jak sztywność zachowań, czy też trudności w nawiązaniu 
kontaktu wzrokowego. Jeśli nauczyciel Twojego dziecka przekaże Ci swoje spostrzeżenia, 
nie lekceważ ich! Nie zawsze jednak inicjatywa w rozpoznawaniu pierwszych objawów 
należy do nauczycieli, często zdarza się odwrotnie, czyli rodzice pierwsi widzą u dziecka 
niepokojące objawy związane z lękiem przed mówieniem i szukają pomocy. Im wcześniej 
podejmiemy właściwe kroki, tym szybciej osiągniemy pozytywne efekty, a dziecko odzyska 
spokój i radość z obcowania z innymi ludźmi. Terapia polega na wykorzystaniu technik 
behawioralnych i stopniowym przepracowaniu lęków dziecka (metoda małych kroków) 
oraz oswajaniu go z trudnymi dla niego sytuacjami w jego własnym tempie.
Oficjalną diagnozę mutyzmu wybiórczego stawia lekarz psychiatra dziecięcy. 
Pierwsze kroki możemy skierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP) lub 
innej poradni w której przyjmuje psycholog. Często do poradni PPP kieruje dziecko szkoła/ 
przedszkole, pierwsze obserwacje psychologa z PPP też czasem odbywają się na terenie 
placówki. Wizyta w Poradni zapewni nam wstępne badanie psycho-pedagogiczne, mogące 
być pewną wskazówką dla psychiatry.

Opracowała psycholog
Anna Gródek 

RADNI PISZĄ

3:2 dla radnych koalicyjnych
Szanowni Państwo, nazywam się Rodryg Czyż, jestem Radnym Rady Miejskiej w Nasielsku, prze-
wodniczącym klubu radnych Niezależni Skuteczni Zaangażowani (NSZ) oraz członkiem Komisji 
Rewizyjnej – komisji, której zadaniem na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym 
jest kontrola działalności Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych 
Gminy. Dodatkowo Statut Gminy Nasielsk doprecyzował zakres kontroli, który powinien przebiegać 
pod względem legalności, celowości, gospodarności, rzetelności oraz zgodności dokumentacji ze 
stanem faktycznym. Szczególnym uprawnieniem komisji jest kontrola gospodarki finansowej, 
w tym wykonanie budżetu. Na marginesie jest to jedyny organ Rady Miejskiej, który ma tak 
szerokie uprawnienia kontrolne.
Obejmując mandat radnego, każdy z nas składał uroczyste ślubowanie wypowiadając te słowa: 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców. 
Tematy, którymi ma zająć się Komisja Rewizyjna w tym roku w większości były mojego autorstwa. 
Zostały one zaakceptowane przez Radę Miejską w rocznym planie kontroli.
Zagadnienia, którymi zajęto się 25 września również były zgłoszone przeze mnie i dotyczyły: kontroli realizacji inwestycji remontu 
Domu Nauczyciela; kontroli funkcjonowania komórki do pozyskiwania środków zewnętrznych znajdującej się w strukturach Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku. Trzeci temat dotyczył analizy procesu wymiany pieców węglowych w gminie Nasielsk.
Informację o terminie komisji otrzymałem 7 dni wcześniej. Niezwłocznie do każdego z poruszanych tematów przygotowałem 
pytania (w sumie 38). Za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Brodowskiego, przesłałem je do Pana 
Burmistrza. Uczyniłem to, będąc przekonanym, że pytania usprawnią prace komisji i pozwolą osobom z Urzędu Miejskiego odnieść 
się do nich merytorycznie.
Na dzień przed komisją, tj. w czwartek 24.09.2020 r., otrzymałem od pana Burmistrza odpowiedzi na pytania z Komisji Rewizyjnej, 
która odbyła się 7 lipca. Pomimo kilku interwencji, czekałem na odpowiedzi 2,5 miesiąca, gdy tymczasem termin wynosi 14 dni! W ob-
radach komisji 7 lipca nie mogłem wziąć udziału i prosiłem o zmianę terminu – o czym informowałem zarówno Pana Brodowskiego 
i Lubienieckiego – a tematy również były przeze mnie zgłoszone. Moja prośba o przeniesienie terminu nie została uwzględniona.
Nie tylko długi termin udzielonych odpowiedzi mnie zaskoczył, co ich treść. W odpowiedziach Burmistrza brak było konkretów, odpo-
wiedzi nie były merytoryczne. Z oczywistych względów nie mogłem przejść obok tego obojętnie i poprosiłem Pana Przewodniczącego 
o wprowadzenie do porządku obrad „spraw różnych” i zaproszenie na komisję Pana Burmistrza, po to abyśmy my – cała komisja 
– uzyskała satysfakcjonujące nas odpowiedzi.
Niestety Pan Michał Brodowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, po zerknięciu na odpowiedzi (dostał je chwilę wcześniej i w związku 
z tym nie miał możliwości się z nimi zapoznać) stwierdził, że pan Burmistrz odpowiedział „w sposób konkretny, krótki i rzeczowy” .
Głosami radnych: M. Brodowskiego, J. Gersa i J. Lewandowskiego, poddany pod głosowanie wniosek o rozszerzenie obrad 
o „sprawy rożne” nie uzyskał akceptacji. Razem z kolegą Tomaszem Pietrasem, który był za, stanowimy mniejszość. Dodatkowo 
okazało się, że Pan Burmistrz ma ważniejsze spotkania niż posiedzenie Komisji Rewizyjnej i odpowiadanie na pytania radnych.  Pan 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej planował ją od dwóch tygodni, a mimo to nie potrafił skutecznie zaprosić na nią Burmistrza 
Bogdana Ruszkowskiego i kierownika Radosława Kasiaka, osób merytorycznie przygotowanych do rozmów na tematy poruszane 
podczas jej prac.
W ramach protestu opuściłem obrady Komisji Rewizyjnej. Poprosiłem przewodniczącego Brodowskiego, żeby pan Burmistrz 
odpowiedział pisemnie na moje pytania. Obawiam się jednak, że z tych odpowiedzi będzie ciężko wyciągnąć jakiekolwiek wnio-
ski. Standardem są odpowiedzi, które, zamiast rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwają kolejne pytania. Na pewno podzielę się 
z Państwem moimi przemyśleniami w kolejnym numerze gazety ŻN.
Na koniec chciałbym Państwu przedstawić w skrócie odpowiedzi pana Burmistrza na moje pytania, do tematów poruszonych na 
Komisji Rewizyjnej 7 lipca 2020 r. – tematów, które chciałem poruszyć w „sprawach różnych”.
Komisja w tym dniu zajmowała się: analizą powstania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na budynku 
Samorządowego Przedszkola w Nasielsku i związanych z tym bardzo wysokich rachunków za prąd oraz weryfikacją naliczenia 
kar za opóźnienia i płatności bezpośrednie przy realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej w Popowie Borowym.
Budowa sali w Popowie Borowym od lat budzi mój niepokój i nie tylko z uwagi na ujawnione przeze mnie błędy w sztuce bu-
dowlanej, ale również z uwagi na rozliczenie całej inwestycji czy umów pogwarancyjnych. Z uzyskanych odpowiedzi od Pana 
Burmistrza wynika, że co najmniej dwóch firm nie było zgłoszonych do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Rodzi to 
wątpliwość, czy kary umowne zostały należycie naliczone? Dobudowano łącznik i salę gimnastyczną w Popowie Borowym, ale 
Pan Burmistrz twierdzi, że kubatura budynku się nie zmieniła. Nie zmieniła? `Czyli koszty energii cieplnej i elektrycznej nie wzrosły? 
W 2014 r. Burmistrz Nasielska zrezygnował z dofinansowania zewnętrznego sali w Popowie Borowym z powodu braku zapew-
nionych w budżecie środków własnych, jednocześnie pan Ruszkowski rozważał możliwość realizacji sali gimnastycznej w ramach 
innego projektu, który pozwoliłby taniej wykonać tę inwestycję. Tak było 6 lat temu, ale sala gimnastyczna w Popowie Borowym 
miała zostać wybudowana przed wyborami samorządowymi w 2018 r. Na szczęście w porę błędy w sztuce budowlanej zostały 
zauważone. To co zostało wybudowane, zostało rozebrane i prace ruszyły od nowa. Niestety całość kosztów – ponad 2 mln zł – 
zostało pokrytych z naszego budżetu – tego samego, w którym kilka lat temu brakowało środków. Nie otrzymałem odpowiedzi na 
pytanie dotyczące rozliczeń finansowych należnych generalnemu wykonawcy z przeznaczeniem na poczet ewentualnych napraw. 
Pytanie to jest o tyle istotne, że mam informację od Pani Dyrektor Szkoły w Popowie Borowym o problemach z wyegzekwowaniem 
od Wykonawcy napraw usterek po gwarancji. 
Koszty, jakie ponosiła Gmina z tytułu energii elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Nasielsku, powinny od samego początku 
u osób mających nadzór nad finansami Gminy zapalić czerwone światło. Niestety przez bardzo długi czas koszty energii elektrycznej 
w nowoczesnym budynku były wręcz porażające. Przypomnę Państwu, że przez pierwsze trzy lata użytkowania obiektu zapłaciliśmy 
prawie milion złotych za energię elektryczną. W związku z tym zapytałem, kto był pomysłodawcą montażu instalacji fotowoltaicznej 
na budynku przedszkola oraz kto odpowiadał za dobór mocy (80kW) tej instalacji? Nie otrzymałem odpowiedzi. Kolejne pytanie: 
czy zostały wyciągnięte konsekwencje względem osoby, która swoją złą decyzją naraziła Gminę na znaczne straty finansowe? Nie 
otrzymałem odpowiedzi. Na pytanie przyczyn, które spowodowały obniżenie rachunków o ok. 150 tyś. zł w roku 2019 względem 
roku 2017, Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to spowodowane takimi czynnikami jak: intensywność użytkowania urządzeń, 
cenami energii czy warunkami pogodowymi. Dobrze się stało, że płacimy mniej za energię, ale ceny energii w ostatnich latach 
raczej drożały, stąd mam pewne wątpliwości co do prawidłowych wniosków wyciągniętych przez Pana Burmistrza. Nie otrzymałem 
również merytorycznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego firma montująca panele fotowoltaiczne zostawiła instalację w takim 
stanie, że Gmina musiała wynająć dodatkowo NBM, który za 50 tyś. zł musiał dostosować instalację do użytku. Bez odpowiedzi 
pozostało również pytanie o poniesione konsekwencje za odebraną instalację, która nota bene - usługa „oszczędzania energii” - nie 
działała. Bez odpowiedzi pozostało również moje pytanie dotyczące przyczyn słabej efektywności instalacji. Nominalna wartość 
produkcji instalacji o tej mocy powinna wynosić rocznie ok. 100000 kWh, natomiast nasza instalacja na przedszkolu w 2018 roku 
wytworzyła zaledwie 30000 kWh. Zapytałem o osobę, która personalnie odpowiada za analizę produkcji, efektywności instalacji 
fotowoltaicznej. Kiedy były takie analizy prowadzone i z jakim skutkiem. Pan Burmistrz odpowiedział, że nikt nie odpowiada. 
Zapewne również nikt nie odpowiada za drugą część mojego pytania, ponieważ na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi. Ostatnie 
moje pytanie dotyczyło wniosków, jakie zostały przedstawione z przeglądu poprawności montażu w/w instalacji przez wynajętą 
firmę zewnętrzną. Pan Burmistrz w odpowiedzi zapewnił mnie, że instalacja działa prawidłowo. Jednoznacznie będziemy mogli 
to stwierdzić po uzyskaniu od UM danych za rok 2020.
Dalej jednak nie wiemy, dlaczego instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała w roku 2018 trzy razy mniej energii niż jej możliwości, 
dlaczego o ponad połowę spadły rachunki za prąd i dlaczego dalej są takie wysokie koszty, pomimo wyposażenia przedszkola 
w 80kW instalację fotowoltaiczną. Kto jest winien całego zamieszania z instalacją na dachu przedszkola i dlaczego nikt tego nie 
analizuje i nie kontroluje?
Szanowni Państwo, można się ze mną kontaktować na e-mail: r.czyz@nasielsk.pl lub telefonicznie na numer 695 735 797. Z chę-
cią się z Państwem spotkam w sprawie tematów poruszanych przez Komisję Rewizyjną lub takich, które Państwo uważacie,  
że powinny być przez tę komisję poruszone.
            Z wyrazami szacunku

Radny Rodryg Czyż
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PIŁKA NOŻNA

Co słychać w B klasie

PIŁKA NOŻNA

Sona także uległa

NASIELSK BASZTA TEAM

Gdy samo bieganie  
to za mało
W ubiegłym tygodniu odbyły się zawody z cyklu Garmin Iron Triathlon 
w Płocku. Reprezentantem i jednocześnie debiutantem na dystansie 1/2 
IRONMAN był członek Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team - Łukasz 
Witkowski. Triathlon jest dość nietypową i wymagającą dyscypliną spor-
tu, gdyż stanowi kombinację pływania, kolarstwa i biegania. Rywalizacja 
w tego typu zawodach nie jest łatwa, poszczególne etapy dyscyplin na-
stępują bezpośrednio po sobie, a czas końcowy obejmuje także zmianę 
stroju oraz sprzętu sportowego. Zatem liczy się każda sekunda.

Nasz debiutant do wymarzonych zawodów przygotowywał się samo-
dzielnie przez 9 miesięcy, stopniowo zwiększając ilość treningów z 3 do 
8 tygodniowo. Na zaawansowanym etapie przygotowań do Triathlonu tre-
nuje się nie tylko jedną z dyscyplin dziennie. Trzeba robić zakładki, czyli 
treningi łączące dwie dyscypliny, na przykład bezpośrednio po pływaniu 
wsiąść na rower i przejechać jakiś dystans, by organizm przywykł do tego 
rodzaju wysiłku i uznał za coś normalnego. Innym razem po jeździe na ro-
werze trzeba zmienić buty na biegowe i mimo zesztywniałego ciała ruszyć 
wartkim krokiem na kolejne zmagania. Treningi trwały czasami nawet do 
3 godzin! Jeśli się już do tego przywykło, to start w zawodach Triathlono-
wych nie powinien już stanowić dla nas problemu.

Zawody w Płocku były dla Łukasza nie lada wyzwaniem. Szczególnie,  
że zawodnicy startujący w tego typu zawodach to już „wyższa półka”. 
„Połówka” IRONMANA to następujące po sobie: 1,9 km pływania, 90 km 
jazdy na rowerze i 21 km biegu, a do tego limit czasu wynoszący tylko  
7 godzin. Całość wymagała odpowiedniego rozplanowania sił, by wyrobić 
się w limicie czasu i nie nabawić się kontuzji, która mogłaby wyeliminować 
z udziału. Łukasz podszedł do zawodów z dużą rezerwą i na pierwszych 
dwóch etapach oszczędzał siły, bo do tej pory nie brał udziału w żadnych 
zawodach pływackich, ani kolarskich. Z tego powodu początkowo upla-
sował się na końcu tabeli wyników. Przyczyną takiego stanu rzeczy nie 
był tylko debiut. Na trasie pływania w wodzie była dość bujna roślinność, 
która początkującym trochę utrudniała poruszanie się. Następnie odci-
nek z wody do strefy zmiany na rower okazał się dość męczący, gdyż 
całe 900 m wiodło pod górę. Natomiast na trasie rowerowej było wie-
le pagórków, a nasz zawodnik nie trenował wystarczająco dużo podjaz-
dów. W rezultacie ostatnią nadzieją na poprawienie końcowego czasu było 
bieganie, w czym Łukasz już czuł się pewniej, także nie miał problemów 
z utrzymaniem odpowiedniego tempa i wyprzedzeniem kilku zawod-
ników. Ostatecznie uplasował się  na 179. miejscu na 200 zawodników, 
z czasem debiutu 5 godzin 59 min i 11 sekund. Serdecznie gratulujemy!

Tekst Łukasz Witkowski
Zdjęcie Adam Zalewski

R E K L A M A

Za nami czwarta i piąta kolejka w B kla-
sie okręgu ciechanowskiego, w której 
gra Wkra Cieksyn i Żbik II Nasielsk. 

W czwartej kolejce Wkra Cieksyn 
spotkała się na wyjeździe z Jutrzenką 
Unieck. Mecz rozegrany był 5 wrze-
śnia o godzinie 11:00. Prowadze-
nie objęła Wkra Cieksyn w czwartej 
minucie, dzięki bramce Sebastiana 
Mazurkiewicza. Gospodarze wyrów-
nali w 27. minucie, jednak z remisu nie 
cieszyli się długo, gdyż Sebastian Ma-
zurkiewicz drugi raz piłkę w bramce 
umieścił w 32. minucie. Zawodnicy 
Jutrzenki tę stratę odrobili już na po-
czątku drugiej połowy, a w 56. mi-
nucie samobójczą bramką Michał 
Śmigasiewicz pomógł rywalom zdo-
być prowadzenie. Później „posypa-
ły” się żółte i czerwone kartki. Żółte 
zdobyło trzech zawodników Jutrzen-
ki oraz Łukasz Gortat z Wkry Cieksyn. 
Czerwone natomiast otrzymał jeden 
zawodnik Jutrzenki oraz Kamil Łycz-
kowski z Wkry Cieksyn. Kolejnego 
gola w 87. minucie zdobył zawod-
nik Jutrzenki. Kiedy wydawało się, że 
mecz zakończy się wynikiem 4:2, sa-
mobójczą bramkę strzelił zawodnik 
Jutrzenki, a chwilę później sędzia ogło-
sił koniec meczu, który zakończył się 
wynikiem 4:3 dla Jutrzenki Unieck.

Następnego dnia Żbik II Nasielsk pod-
jął na własnym boisku gości z Wkry II 
Żuromin. Pierwsza połowa należała do 
gości z Żuromina, którzy ukoronowa-
li ten fakt bramką w 22. minucie. Stra-
tę dopiero odrobił w drugiej połowie 

Piotr Jeż, umieszczając piłkę w bram-
ce w 75. minucie meczu. Zawodnik 
ten był w dobrej formie, gdyż nie było 
to jego ostatnie słowo w tym meczu 
i na kilka minut przed zakończeniem 
spotkania, zdobył drugą bramkę, usta-
lając ostateczny wynik meczu na 2:1 
dla Żbika II Nasielsk. Dwie żółte kartki, 
a później czerwoną pod koniec me-
czu, zobaczył Bartłomiej Saliszewski.

W piątej kolejce Wkra Cieksyn miała 
wolne (z racji nieparzystej liczby dru-
żyn w grupie). Żbik II Nasielsk rozegrał 
natomiast mecz wyjazdowy z Tamką 
Dzierzgowo. Było to spotkanie prze-
grane dla nasielskiej drużyny i za-
kończyło się wynikiem 3:1. Choć to 
właśnie Sebastian Chmielewski ze Żbi-
ka strzelił pierwszego gola w 17. Mi-
nucie, ustanawiając wynik pierwszej 
połowy meczu.

W drugiej połowie rywale zaczęli od-
rabiać straty i wyrównali wynik meczu 
w 58. minucie. W 78. minucie sędzia 
ukarał zdobywcę gola dla Żbika Seba-
stiana Chmielewskiego żółtą, a chwilę 
później czerwoną kartką. Osłabienie 
nasielskiej drużyny mogło wpłynąć 
na dalszy rozwój wypadków. Rywale 
z Dzierzgowa w 85. minucie i w do-
liczonym czasie gry w 92. minucie 
zdobyli kolejne dwa gole, które za-
pewniły im zwycięstwo.

Obecnie w ciechanowskiej B klasie 
liderem jest Tamka Dzierzgowo ex 
aequo z Jutrzenką Unieck, które mają 
po 12 punktów. Wkra Cieksyn zajmu-
je 9. miejsce z czterema punktami, 
a przedostatnie miejsce w tabeli zaj-
muje Żbik II Nasielsk z trzema punk-
tami.

Michał B.

Dobra passa seniorskiej drużyny 
Żbika trwa. W dużej mierze to za-
sługa kapitana drużyny Mateusza 
Bramowicza, który w znakomitej 
formie, niemal w każdym meczu, 
zdobywa kolejne bramki, pre-
tendując do tytułu króla strzel-
ców tego sezonu. W spotkaniu z 
Soną Nowe Miasto na nasielskim 
stadionie pierwszego gola zdobył 
już w 17. minucie. Z prowadzenia 
jednak nasza drużyna i kibice cie-
szyli się tylko siedem minut. Wy-
równującą bramkę zdobył Łukasz 
Mł udzikowski .  Prowadzeniem 
udało się zakończyć pierwszą 
połowę spotkania, dzięki akcji za-
kończonej sukcesem przez Miko-
łaja Adamskiego.

W drugiej połowie dało się za-
uważyć dominacji gości z No-
wego Miasta, co jednak nie miało 
odzwierciedlenia w zdobywaniu 
kolejnych bramek. Na zakończe-
nie drugą bramkę w tym meczu, 
a 15. w obecnym sezonie, zdobył 
Mateusz Bramowicz, który usta-
nowił ostateczny wynik meczu 
rozegrany w ramach siódmej ko-
lejki ligi okręgowej, czyli 3:1 dla 
Żbika Nasielsk.

Michał B.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Tamka Dzierzgowo 7 16 5 1 1 20-10

2.  Jutrzenka Unieck 6 16 5 1 0 16-10

3.  GKS Gumino 6 15 5 0 1 24-5

4.  Gryf Kownaty Żędowe 6 12 4 0 2 18-8

5.  Mławianka II Mława 7 9 3 0 4 16-12

6.  Gladiator Słoszewo 6 9 3 0 3 12-22

7.  Wkra II Żuromin 6 9 3 0 3 14-15

8.  Olimp Ciechanów 7 6 2 0 5 17-24

9.  Żbik II Nasielsk 6 6 2 0 4 10-17

10.  Wkra Cieksyn 6 4 1 1 4 18-21

11.  Żak Szreńsk 7 1 0 1 6 11-32

Klasa B Keeza 2020/2021, grupa: Ciechanów

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Żbik Nasielsk 9 25 8 1 0 31-10

2.  Narew 1962 Ostrołęka 9 24 8 0 1 33-8

3.  MKS Ciechanów 9 21 7 0 2 26-6

4.  Konopianka Konopki 9 16 4 4 1 18-14

5.  Korona Szydłowo 9 15 5 0 4 25-20

6.  PAF Płońsk 9 15 4 3 2 21-16

7.  Sona Nowe Miasto 9 15 4 3 2 16-21

8.  Kryształ Glinojeck 9 13 4 1 4 25-16

9.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 9 12 4 0 5 13-14

10.  Wkra Bieżuń 9 9 2 3 4 18-16

11.  KS Wąsewo 9 9 3 0 6 15-33

12.  Błękitni Raciąż 9 8 2 2 5 7-12

13.  GKS Pokrzywnica 9 8 2 2 5 17-28

14.  Tęcza Ojrzeń 9 7 2 1 6 13-28

15.  GKS Strzegowo 9 5 1 2 6 10-29

16.  Iskra Krasne 9 2 0 2 7 9-26

Klasa okręgowa Keeza 2020/2021, grupa: Ciechanów-Ostrołęka


